
Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 14 december 2020

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, 
Marc Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
Dirk Desmet, voorzitter;
Bart Colson, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, 
Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, 
Nele Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, 
Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, 
Johan Rollez, raadsleden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Onderwerp: Aanvullende personenbelasting - Aanslagjaar 2021.

Bevoegdheid
- Artikel 40 en artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur.
- Artikel 286 Decreet Lokaal Bestuur.

Juridische grond
Artikelen 464 tot en met 470/2 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Motivering
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen in het jaar 2021, 
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 administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen 
en deze belast met de inning en invordering van de inkomstenbelastingen, overeenkomstig de bepalingen 
van het wetboek van de inkomstenbelastingen.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2021 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de natuurlijke personen 
die hun domicilie in de gemeente Zwevegem hebben 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 administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen en deze belast met de inning en 
invordering van de inkomstenbelastingen vestigt en int de gemeentelijke belasting overeenkomstig de 
bepalingen vervat in artikel 469 van het wetboek der inkomstenbelastingen.
Artikel 4
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Artikel 5
De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit op de hoogte gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Namens de Gemeenteraad
(get.) Jan Vanlangenhove
algemeen directeur

(get.) Dirk Desmet
voorzitter

Voor eensluidend afschrift,
Zwevegem, 17 december 2020

Jan Vanlangenhove Dirk Desmet
algemeen directeur voorzitter
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Handtekening(en) 
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