Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 17 december 2018
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter;
Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere,
Luc Vanassche, schepenen;
Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter;
Marleen Soens, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Christiana Deprez, Carol Bostyn,
Freddy Van Herpe, Claude Vanwelden, Eliane Spincemaille, Sabine Poleyn,
Isabelle Degezelle, Christine Desmet, Bart Dewaele, Raf Deprez, Bart Colson,
Brigitte Desmet, Sem Vanhessche, Vic Ravelingeen, Bart Malfait, raadsleden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur;

Afwezig:

Gerard Amelynck, Dirk Desmet, raadsleden.

Onderwerp:

Aanvullende personenbelasting - Aanslagjaar 2019.

Bevoegdheid
- Artikel 42 en 43, §2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
- Artikel 186 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
- Artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
Juridische grond
Artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
Motivering
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen in het jaar 2019,
dit betreft onder meer de aanvullende personenbelasting.
Er wordt een aanvullende personenbelasting geheven op de natuurlijke personen die op 1 januari van het
aanslagjaar in deze gemeente domicilie hebben, waarvan het percentage voor alle belastingplichtigen
vastgesteld wordt op ZEVEN EN EEN HALVE PROCENT (7,5 %).
De vestiging en de inning gebeuren door het Bestuur der Directe Belastingen, overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2019 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die
belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.
Artikel 2
De belasting wordt vastgesteld op ZEVEN EN EEN HALVE PROCENT (7,5 %) van de overeenkomstig artikel
466 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar.
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het
aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.
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Artikel 3
De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het Bestuur der
Directe Belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in artikel 469 van het Wetboek der
Inkomstenbelastingen.
Artikel 4
Een eensluidend afschrift verzenden binnen de 20 dagen aan de gouverneur, overeenkomstig artikel 253 van
het gemeentedecreet.
Artikel 5
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van
artikel 186 van het gemeentedecreet.
Namens de Gemeenteraad
(get.) Jan Vanlangenhove

(get.) Marc Doutreluingne

algemeen directeur

burgemeester-voorzitter
Voor eensluidend afschrift,
Zwevegem, 18 december 2018

Jan Vanlangenhove

Marc Doutreluingne

algemeen directeur

burgemeester
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