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Openbare vergadering

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaren
2O2O tot en met 2O25
De gemeenteraad

Feiten en context
De gemeentelijke aanvullende belasting op de personenbelasting moet vastgesteld zijn in een
gerneenteraadsbeslissing die uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar in werking kan
treden.
De gemeenteraad is bevoegd om de gemeentelijke reglementen vast te stellen.
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Grondwet
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale
schuldvorderingen van 13 april 2109
Besluit Vlaamse regering van 20 april 2018 over bekendmaking en raadpleegbaarheid
Decreet over het lokaal bestuur
Omzendbrief ABB 2}tg/2 over de gemeentefiscaliteit

Vorige beslissingen
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Gemeenteraadsbesluit van 1B december 2013 aangaande vaststellen aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting

Motivering
Tot aanslagjaar 2019 bedroeg het tarief voor de aanvullende gemeentebelasting op de
personen belasti ng 7,lo/o.
De financiële toestand van de gemeente De Pinte rechtvaardigt en vereist de invoering van
rendabele belastingen
Vanaf het aanslag jâar 2O2O bedraagt de aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting 6,9o/o.
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Plaats in meerjarenplan en budget
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Motivatie stemgedrag
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De fractie Ruimte kan zich vinden in een lokale taks-shift indien deze zo goed als
budgetneutraal en gedifferentieerd zou zijn zodat bepaalde bevolkingsgroepen niet te zwaar
getroffen zouden worden. Het huidige voorstel resulteert is een belastingverhoging die vooral
jonge gezi¡nen, alleenstaanden, gepensioneerden en eigenlijk alle huiseigenaars met een
lager inkomen treft. De belastingverhoging is een asociale maatregel die onze gemeente ook
minder aantrekkelijk maakt voor jonge gezinnen, de toekomst van onze gemeente. om die
reden onthoudt Ruimte zich op dit punt.

Met 15 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Guy Blomme, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann
Vandenbussche, Evelyne Gomes), 6 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo
Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn)

Besluit:

AÉikel

1

Met ingang van l januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt
een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting gevestigd ten laste van de
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het jaar, dat zijn naam

geeft aan dat dienstjaar.
De belasting wordt vastgesteld op 6,9 0/o Vârì het volgens artikel 466 van het Wetboek van de
inkomensbelasting 1992 berekend gedeelte van de aan het Rijk voor hetzelfde dienstjaar
verschuldi gde personenbelasting.

Artikel

2
De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting worden toeverLrouwd aan de
administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelasting en deze belast met de inning

en de invordering van de inkomstenbelastingen, overeenkomstig de bepalingen vervat in
artikel 469 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit za'l verstuurd worden aan:
FOD Financiën
Stafd ienst Bel ei dsexpertise en -ondersteu n i n g

Studie- en documentatiedienst
Cel Begroting, fiscale ontvangsten en statistiek
North Galaxy-Toren 86
Koning Albert II-laan 33 - bus 22
1030 Brussel

Namens de gemeenteraad

get. Veerle Goethals
Algemeen directeur

get. Kathleen Ghyselinck
Voorzitter gemeenteraad
Voor gel ijkvormig afschrift
De Pinte, 07/0L/2O2O
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