Infocenter Gent
Afz.: Gaston Crommenlaan 6 B 109 - 9050 Ledeberg

Nationaal nummer:

Artikelnummer:
Ledeberg, 21 augustus 2019

Mevrouw, Mijnheer,
Dit is uw aanslagbiljet1 in de personenbelasting en de aanvullende belastingen voor uw inkomsten van 2018
(aanslagjaar 2019). U vindt hieronder het bedrag dat u moet betalen.

Het door u te betalen bedrag:
O op het rekeningnummer: BE53 6792 0025 2153
/
O met de gestructureerde mededeling: +++069/
O ten laatste op 21/10/2019

€
+++

Wacht niet met deze betaling tot op de vervaldag en vermijd zo nalatigheidsintresten en vervolgingskosten.
Maak het u gemakkelijk en betaal online via MyMinfin.be.
Bewaar dit aanslagbiljet zorgvuldig. U hebt het misschien nodig om uw inkomsten te bewijzen, bijvoorbeeld voor het
aanvragen van sociale voordelen (studiebeurzen, sociale leningen, huisvestingspremies ...).
> U kunt het steeds afdrukken via MyMinfin.be.
1

l Overeenkomstig artikel 136 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92).
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Handtekening(en)

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
03

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst

Bedrag

* * * * *
Rekening opdrachtgever (IBAN)

Naam en adres opdrachtgever

Rekening begunstigde (IBAN)

B E 5 3 6 7 9 2 0 0 2 5 2 1 5 3

BIC begunstigde

P C H Q B E B B

Naam en adres begunstigde

Gent
Gaston Crommenlaan 6 B 109
9050 Ledeberg

Mededeling

+ + + 0 6 9 /

/

+ + +

EUR

CENT

Hebt u vragen over uw aanslagbiljet?
Algemeen
Fin.belgium.be
O Info? Zie 'Particulieren' > 'Belastingaangifte'
O Contactformulier? Zie 'Contact'

Contact Center: 0257 257 57
Elke werkdag tussen 8 u. en 17 u.
(gewoon tarief).

Betaling

Berekening

Uw Infocenter Gent
Uw belastingkantoor
(of Infocenter naar keuze op fin.belgium.be Centrum
> 'Kantoren')
P DENDERMONDE AFD BEHEER
Gaston Crommenlaan 6 B 109
9050 Ledeberg

Dr. André Sierensstraat 16 B 1
9300 Aalst

infocenter.gent@minfin.fed.be
Tel.: 0257 257 57 (Contact Center)
U kunt langskomen van 9 u. tot 12 u.

p.denderm.afd.beheer@minfin.fed.be
Tel.: 0257 531 70
U kunt langskomen van 9 u. tot 12 u.

Vermeld bij elk contact het artikelnummer (

) en uw nationaal nummer (

).

Gaat u niet akkoord met uw aanslagbiljet?
Eenvoudige fouten en vergissingen?
Contacteer zo snel mogelijk uw belastingkantoor waarvan u de gegevens hierboven vindt.

Fundamentele betwistingen?
Dien dan best een bezwaar in. Dat moet u ten laatste doen binnen de 6 maanden1:
O

ofwel via MyMinfin.be

O

ofwel per brief: verstuur een gemotiveerd bezwaar naar:
PARTICULIEREN DENDERMONDE - Begijnhoflaan (DEN) 49, 9200 Dendermonde
O

dat duidelijk de redenen vermeldt waarom u de aanslag betwist

O

dat geschreven, gedateerd en ondertekend is door u en door de echtgeno(o)t(e) op wiens goederen de aanslag
wordt ingevorderd of door een mandataris (voeg een volmacht toe die hem toestaat in uw naam te handelen)

O

en dat de volgende gegevens vermeldt:
O

naam, adres en nationaal nummer van u en uw echtgeno(o)t(e)

O

als een mandataris het bezwaar indient: naam, adres en hoedanigheid van uw mandataris

O

artikelnummer (

), gemeente (

)

Als u dat vraagt in uw bezwaar, kunt u gehoord worden.
Tijdens de bezwaarprocedure kunt u om bemiddeling vragen bij de Fiscale Bemiddelingsdienst, Koning Albert II-laan 33,
bus 46 te 1030 Brussel: fax 0257 980 57 - fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be - www.fiscalebemiddeling.be

Bezwaartermijn verstreken?
In een beperkt aantal gevallen kunt u nog een rechtzetting van ambtswege van uw aanslag vragen. Die aanvraag moet u
doen binnen de 5 jaar2. Contacteer daarvoor zo snel mogelijk uw belastingkantoor waarvan u de gegevens hierboven vindt.
Ook in dit geval kunt u beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst (zie hierboven).
1

2

l Te rekenen vanaf de 3de werkdag die volgt op 21/08/2019, of in het geval van een elektronische verzending, te rekenen vanaf de dag dat het
aanslagbiljet ter beschikking werd gesteld.
l Te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting werd gevestigd of vanaf 1 januari van het aanslagjaar waartoe de belasting behoort.
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Datum van uitvoerbaarverklaring
van het kohier: 20 augustus 2019
Gemeente:
Art.:

Nat. nr.:
Rep.-Nr.:
Inkomsten 2018 - AJ 2019

Samenvatting

Deze aanslag werd gevestigd op basis van de volgende gegevens.
Gelieve te controleren of deze gegevens correct zijn.
Gegevens aangifte
Code

Gegevens

Code

Gegevens

Code

1010
1228

1211
1229

1225

Administratieve gegevens
1061
1086

1084
1090

1085
1288

RESULTAAT VAN DE BEREKENING
Bedrag dat u moet betalen

€

Gemiddelde aanslagvoet (%)

DETAIL VAN DE BEREKENING

Vaststelling van de belastbare inkomsten
Beroepsinkomsten
Wettelijke pensioenen
Overlevingspensioenen
Andere pensioenen

1228
1229
1211

Totaal
Netto
Gezamenlijk belastbaar
Bedrijfsvoorheffing

Gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten
Vervangingsinkomsten, pensioen en
werkloosheidsuit. met bedrijfstoeslag
Totaal

Gezamenlijk belastbaar inkomen
Beroepsinkomsten
Vervangingsinkomsten, pensioen en
werkloosheidsuit. met bedrijfstoeslag
Totaal van de netto inkomsten
Gezamenlijk belastbaar inkomen
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1225

Gegevens

Datum van uitvoerbaarverklaring
van het kohier: 20 augustus 2019
Gemeente:
Art.:

Nat. nr.:
Rep.-Nr.:
Inkomsten 2018 - AJ 2019

Detail van de berekening (vervolg)

BEREKENING VAN DE AANSLAG
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Verrekende belastingvrije sommen
- basisbedrag
Basisbelasting
Belastingvermindering
- op de belastingvrije sommen
Om te slane belasting
Vermindering vervangingsinkomsten, pensioen en
werkloosheidsuit. met bedrijfstoeslag
Verminderde basisbelasting
Hoofdsom op gezamenlijk belast. ink.
Totale hoofdsom op
gezamenlijk en afzonderlijk belast. ink.
Belasting Staat
- Gezamenlijk belastbaar ink.
FEDERALE BELASTING
Gereduceerde Belasting Staat
X

%=

X

%=

X

%

- Gezamenlijk belastbaar ink.
GEWESTELIJKE BELASTING
Gewestelijke Belasting
- Gezamenlijk belastbaar ink.
TOTALE BELASTING
Totale Belasting
SALDO FEDERALE BELASTING
- Terugbetaalbare bestanddelen
Bedrijfsvoorheffing
Saldo Federale Belasting
SALDO GEWESTELIJKE BELASTING
Saldo Gewestelijke Belasting
Totaal Saldo Federale Belasting
Totaal Saldo Gewestelijke Belasting
Gemeentebelasting
-op belastbare ink.
SALDO
Bedrag dat u moet betalen
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Versie van de berekening
IPP_EX2019_VIEW.0.9CP

€

