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Universiteitslaan 1, 8-3500 Hasselt
Telefoon OtL/23.77.O2
PLAATS VAN AANSLAG

Verzendingsdatum

o
o
o
o

"o

:

Terug te bezorgen voor

:

Dit aangifteformulier moet binnen 30 dagen na de verzendingsdatum ondertekend en ingevuld overgemaakt worden aan
het provinciebestuur Limburg, Directie financiën, Universiteitslaan 1 te 3500 HASSELT.
Bij het NIET of LAATTIIDIG terugzenden van het aangifteformulier, om welke reden ook, wordt de belasting ambtshalve
in gekohierd waarbij belasti ngverhogingen ku nnen aangerekend worden.
Bij stopzetting moet u dit formulier samen met de nodige bewijsstukken terugsturen. (zie keerzijde)
Dit aangifteformulier heeft betrekking op de vestiging die hierboven rechts vermeld staat bij "plaats van aanslag".
U ontvangt per vestigingsplaats een aangifteformulier.
Heeft u bijkomende vestigingsadressen, waarvoor u geen aangifteformulier heeft ontvangen, dan dient u hiervan schriftelijk
aangifte te doen, eveneens binnen 30 dagen na de verzendingsdatum van dit aangifteformulier bij het provinciebestuur
Limburg, Directie financiën, Universiteitslaan 1 te 3500 HASSELT. (bijlage toevoegen bij het terugzenden van deze aangifte)
Lees aandachtig de toelichting op de achterkant van dit document. Voor verdere inlichtingen kan u terecht op de

dienst provinciale belastingen: O1l 23 77 02 - provinciebelastingen@limburg.be
KOLOM

VOORGEDRUKTE GEGEVENS

Toestand
1.

I januari 2Ol7

- AANGIFTT

In te vullen

VERZENDADRES/MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

1. (=huidig adres)
(*)

2.

ONDERNEMINGSNR:
ACTIVITEITSCODE:

3.

VESTIGINGSADRES(=PLAATS

4.

Wat is/was uw activiteit op AUOL|2OI7

5.

DE BELASTBARE OPPERVLAKTE VAN DE VESTIGING
BEDROEG OP OUOL|2O|T

2.

VAN AANSLAG)

3.

(=vestigingsadres op ot/Ot/2OL7)

(*)
?

a) Vrije beroepers en andere belastingschuldigen,

4.
5

a)

uitgezonderd de land- en tuinbouwbedrijven

- bebouwde oppervlaKe
- aantal bouwlagen:

- onbebouwde oppervlakte

b)

Land- en tuinbouwbedrijven
Landbouw:

¡¡2

:

¡¡2

:

:

b)
ha

Totale oppervlakte:
Tuinbouw en/of fru itteelt:
Totale oppervlakte in open lucht:

ha

Totale oppervlakte onder glas:

¡¡2

Echt verklaard te, .............
De aangever

(*) Enkel invullen indien gewijzigd t.o.v. de voorgedrukte gegevens
INLICHTINGEN OP DE KEERZIJDE.

(Naam + handtekening)

TOETICHTING
Ditformulierwordt u toegezonden in het kadervan de algemene provinciebelasting bedrijven, aanslagjaar20IT.

Moet u dit formulier terugsturen

?

JA, in elk geval.

U moGIInle kõlom aangifte invullen wat op uw bedrijf/activitelt van toepassing is en vervolgens het formulier ondertekend
lerugbezorgen binnen ¡_o-9qggllqyerzendingsdatum aan het provinciebestuui Limburg, Dirãctie financiën,
Universiteitslaan 1 te 3500 HASSELT.
Let op: de toestand op 1 januar¡ 2017 is bepalend.
U zal ofwel conform uw aangifte een aanslagbiljet ontvangen, ofwel zal u hierover verder bericht ontvangen.

Wat moet u aanqeven

?

Bij oppervlakte (bebouwd en onbebouwd) dewelke u op 1 januari 2017 gebruikte of tot gebruik van uw activiteit voorbehouden had.
De bebouwde oppervlakte : de gehuurde gebouwen inbegiepen; de verñuurde niet.
De onbebouwde oppervlaKe : de gehuurde percelen inbegrepen; de verhuurde niet.

In geval d.e bebouwde oppervlakte meerdere bouyrlagen beslaat en deze bouwlagen niet allen dezelfde oppervlakte hebben, dient
een detaillijst van de oppervlakte PER BOUWLAAG b¡j de aangifte te worden gevõegd.

Wat doen bii stoozettino

?

voor 1 januari 2017 moet u dit formulier, samen met een afgestempeld attest van stopzetting, afgeleverd door een
?i] :t"Pt-!!!itg
erkend
KMO-ondernemingsloket, bezorgen aan het provinciebestuur Limbuig, Directie financiën, Uniriersiteitîlaañ 1 te
35OO HASSELT.

Deze documenten moeten binnen 30 dagen na verzendingsdatum worden terugbezorgd.
iHandelsregister

Attesten, afgeleverd door het
oT het BTW-kantoor", ñorden-NIET aanvaard.
Bij stopzetting van een vestiging, moet u het bewijs van stopzetting van uw vêstiging van een ondernemingsloket of KBO

_OOOelet :

meesturen.

,ry.on-dernemingsnummer stop te zeltgn dient u zich te wenden tot een erkend ondernemingsloket
9t
Formalis, Xerius, Eunomia, Securex en UCM).

(Acerta, partena, Zenito,

Zolang uw ondernemingsnummer act¡ef is, blijft u belastingplichtig.

Wie is belastinsschuldiq

?

De natuurlijke personen en de rechtspersonen die op l januari van het aanslagjaar 2OL7, als hoofd- en/of bijkomende activiteit, in
de provincie.Limburg- een economische activiteit in de ruimste zin van het woo?ä uitoefenen, inbegrepen:
de nijverheids-, landbouw-, tuinbouw--, of handelsactiviteiten, de patrimoniumvennootschapþen, dt óurgerl¡jke vennootschappen,
de.vzw.'s, de rechtspersonen in vereffening en de beoefenaar! van een vrij beroep.
Ieder die houder is van een ondernemingsnummer in de provincie Limburþ op l januari van het aanslagjaar 2Ot7 is minstens de
minimumbelasting verschuldigd. De belasting bedraagt minimum 62,00 euro.
Inactiviteit geeft geen recht op vermindering enlof vrijstelling.
Het is niet.noodzakelijk dat u of uw vennootschap inkomsten-genereert. Daarom zijn ook o.m. slapende vennootschappen en
vennootschappen in vereffening onderworpen aan deze belasting.

Wat is een vest¡q¡nq

?

Onder.vestiging ryord! verstaan "de onbebouwde en/of bebouwde oppervlakte die de belastingschuldige voor de bedrijfsexploitatie
gebruikt of tot gebruik voorbehouden heeft".
Ook de maatschappelijke-zetel is een_vestiging. Voorde ambulante handelaar is het verblijf- en/of domicilieadres belastbaar.
Indien u over geen specifieke oppervlakte bescn¡ft voor uw activite¡t, kan u dit vermeldenl
De belastingschuldige ontvangt per vest¡ging een aa.ngifteformulier. Indien u voor één of meerdere van uw vestigingen voor het
aanslagjaar 2OL7 dergelijk document niet ontving,_dignt u van de betreffende vestigingen aangifte te doen bij frel p"rõvinciebestuur
Limburg, Directie Financiën, Universiteitslaan 1 tè 3500 HASSELT binnen 30 dagen -na-de verzãndingsdatum úand¡i document.

Voor verdere. inlichtingen kan u terecht op de dienst provinciale belastingen: 011 23 77 02 - provinciebelastingen@limburg.be.
U kan het belastingreglement raadplegen op onderstàande site :
:
!!to
4www. i mbu ro. bç/þelasti n qen
(z¡e algemene provinciebelastingenbedrijven - belastingreglement bedrijven 2oL7).
I

conform de wet tot bescherming.van de persoonl¡jke levenssfeer t,o.v, d€ verwerking van persoonsgegevens (08.12.1992) delen wij u mee dat een aantal van uw
bestand, uw gegevens in het kader van de vestiging van de aigemene provinciebelasting (niet van toepassing-bp vennooisitrãppen ãryoi iecñiÀpàisà"

jnj. - '

