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ABATTEMENT - SCHOOLGROEPEN
Waarvoor dient dit formulier?
In het kader van de nieuwe gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies, worden uitbaters vanaf 1 februari 2017
belast. Voor de berekening van de verschuldigde belasting worden overnachtingen door minderjarigen die deel uitmaken van een
schoolgroep, niet meegerekend onder bepaalde voorwaarden.
Met dit formulier kan u dit abattement voor schoolgroepen aanvragen.
Wanneer hebt u recht op het abattement?
Om recht te hebben op het abattement, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
-

U ontvangt een schoolgroep.
Eén of meerdere kamers zijn bezet door minimum één minderjarige van deze schoolgroep.

Wat moet u doen?
-

Vul de gevraagde gegevens in (zie de tweede pagina van dit formulier).
o
o

De gegevens met betrekking tot de schoolinrichting moeten worden ingevuld door de
verantwoordelijke van de schoolgroep.
De gegevens met betrekking tot de inrichting van toeristisch logies moeten worden ingevuld door de eigenaar
of uitbater van de inrichting.

-

Onderteken het document. Dit dient te gebeuren door de eigenaar of uitbater van de inrichting.

-

Voeg dit formulier bij uw maandelijkse aangifte beschikbaar op ons online platform www.mytax.brussels.

Wat is de wettelijke basis?
De wettelijke basis is het artikel 3 §4 van de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen
van toeristisch logies, dat bepaalt dat de eenheden van logies bezet door één of meer minderjarige leden van en schoolgroep niet in
rekening worden gebracht voor de berekening van de belasting.

1
In te vullen door de verantwoordelijke van de schoolgroep
1. Gegevens van de schoolinrichting
Naam van de inrichting
Straat
Nr.
Postcode
Stad

Bus
Gemeente

Land

Telefoonnummer
E-mailadres

Naam van de verantwoordelijke van de
schoolgroep
Overnachtingsperiode: begindatum
(formaat dd/mm/jjjj)

einddatum

Aantal minderjarige scholieren

Aantal kamers bezet door minderjarigen

Aantal overnachtingen
Handtekening van de verantwoordelijke………….........................................................datum……………….
In te vullen door de uitbater of eigenaar van de inrichting
2. Gegevens van de inrichting van toeristisch logies
Naam van de inrichting
Straat
Nr.

Bus

Postcode

Gemeente

Aantal overnachtingen die recht geven op het abattement
Telefoonnummer
E-mailadres

3. Handtekening
Ik bevestig dat alle gegevens op dit formulier waarheidsgetrouw zijn.
Datum ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Naam en voornaam…………………………………………………………………………………………………………………
Functie….……. ……………………………………………………………………………………………………………..
Handtekening….…………………………………………………………………………………………………………………….
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