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VERZENDDATUM: 11/07/2022 

REFERENTIENUMMER: 80071910584 
NR. BELASTINGPLICHTIGE: 101108190 

Contactaeoevens administratie 

fQsl; Brussel Fiscaliteit 
P.B. 12014 Brussel Noordstation, 1030 Brussel 

Mail; info.fiscaliteit@fisc.brussels 
Qnline; www mvtax brnssels 

Un document on '1ançais est~ ..,demando. 

Onroerende Voorheffing 
Aanslagbiljet 

U ontvangt dit document omdat u houder bent van een zakelijk recht op een onroerend goed gelegen in het Brussels 
Hoo(_ 'edelijk Gewest' . 

Belastingplichtige Refenmties 

JULIEN LOUIS ERIC MATHEYS Kadastrale afdeling 21363 

Gemeente ETTERBEEK 

Aanslagjaar 2022 

Kohiemummer 1402141499 

Kohier uitvoerbaar op 08/07/2022 

Betaling Bedrag 

n bedrag 376,10 EUR Nog te betalen 376,10 EUR 

22/09/2022 Vennindering(en) 0,00 EUR 

BE91 0972 3108 1076 Pramle(s) 0,00 EUR 

GKCCBEBB 
+++140/2141 /49997 +++ 

Totaal 376,10 EUR 

Vermijd extra kosten, betaal op tijcP. 

Betaling 
U moet betalen via overschrijving, op ons bankrekeningnummer en met de aangegeven gestructureerde mededeling. 

Betalingsregeling 
Indien u moeilijkheden ondervindt om het volledige bedrag van de belasting te betalen, kunt u een bijkomende betalingstermijn 
of een gespreide afbetaling aanvragen. Doe uw aanvraag v66r de uiterste betaaldatum: 

- op ons online platform www.mytax brussels: 
- per mail of per brief . 

• Brunel Flsulltelt •en• Flsc.Oteir.Bruue/$ • zijn de gebrul/œlijke bl!tnamingen voorde Gewestelijke Overh81dsd/8llst BrusssJ Flscalit&/f. 

'Mlkfll 251 ven hol Wetboek van de lnkomstenbelastingen 1992. 

' Altikel 37 van de Brussel-li codex ff.scal• proceduffJ 1 / 2 
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Berekening van de belasting 
Het totaa!bedrag van de be!asting wordt berekend door het geïndexeerde kadastraal inkomen te vermenigvuldigen met het 
globale tarief. 
Hel globale tarief is de som van het gewesttarief, het agglomeratietarief en het gemeentelijk tarief. 

Kadastraal 
Geïndexeerd Agglomeratie- Gemeentelijk Globaal 

Type inkomen 
kadastraal Gewesttarief tarief tarief tarief ff4D .. betalen 

(EUR) 
inkomen• (%) (%) (%) (%) 

(ÉUR) 
(EUR) 

1 1 
Gewone onroerende 389 742,00 1,2500 12,3625 37,0750 50,6875 376,10 

goederen 

Totaal(EUR) 376,10 

De adressen van de eigendommen die in dit aanslagbiljet belast worden, vindt u terug op https://fiscaljteij.brussels/adressen-
ov. 

Denkt u da! er een vermindering, vrijstelling of premie ontbreekt in bovenstaande tabellen? De voorwaarden en instructies 
voor het indienen van uw aanvraag vindt u terug op ons online platform www.mytax brusse!s. 

Bezwaarschrift • 
Indien u nie! akkoord ben! met het bedrag van de belasting, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (met ais 
onderwerp 'SEZWAARSCHRIFT'?, per post, mail of online, binnen de 193 dagen te rekenen vanaf de verzendingsdatLln 1 
van deze brief (zie onze contactgegevens). 
Let op: het indienen van een bezwaar schort uw plicht toi betalen niet op. Ais uw bezwaar wordt aanvaard , zal u worden 
terugbetaald onder voorbehoud van eventuele schuldvergelijking. 

Privacy 
Brussel Fiscaliteit beheert uw gegevens overeenkomstig de huidige wetgeving. Aanvullende informatie is beschikbaar op het 
volgende adres: https-//fiscali teit brussels/orivacy 

J Voor 2022 bedrsagt de Index f,9084 . . 
Altikel 100 van de Brusselse Code,r Rscslt1 Procedure. 
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