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Dienst Fiscaliteit
Departement Financiën

Datum: 02/04/2020
Referentie: 12345678900
Belast adres op 01/01/2020:

 Algemene provinciebelasting - aanslagjaar 2020

Hierbij ontvangt u het aanslagbiljet voor de algemene provinciebelasting.
Het aanslagbiljet is aangepast zodat u duidelijk de nodige gegevens terugvindt.
Meer info vindt u op de achterzijde of op https://belastingen.provincieantwerpen.be.

Gelieve het bedrag van 39,00 euro voor 02/06/2020 te betalen op het rekeningnummer
BE80 7775 9105 0277 van de Provincie Antwerpen met de gestructureerde mededeling
+++000/1111/22222+++

Besluit van de Provincieraad van Antwerpen van 06/12/2019
Kohierartikel: 123/4567/89000
Kohier uitvoerbaar verklaard op 12/03/2020

Koningin Elisabethlei 22 | 2018 Antwerpen
03 240 53 46 | elke werkdag van 9 tot 12u
belastingen@provincieantwerpen.be

Langskomen op ons kantoor?
Maak telefonisch of per e-mail een afspraak.



Waarom betaalt u provinciebelasting?

Met deze bijdrage ondersteunt u de werking van uw provincie.
Lees er meer over op www.provincieantwerpen.be.

Wie moet de provinciebelasting betalen?

Elk gezin dat op 1 januari 2020 in de provincie Antwerpen woonde, moet provinciebelasting betalen.
De provinciebelasting wordt gevestigd op naam van het gezinslid dat in de bevolkingsregisters ingeschreven staat als
‘referentiepersoon’.

De provinciebelasting bedraagt 39 euro per gezin.
Onder gezin verstaan we:

•    personen die alleen leven
•    twee of meer personen (al dan niet verwant) die samen in dezelfde woning verblijven

De belasting geldt voor het hele jaar. Verhuist u of wijzigt de samenstelling van uw gezin na 1 januari? Dan heeft dit
geen invloed op deze belasting. Bij een overlijden na 1 januari moet de aanslag betaald worden door de erfgenamen.

Wie moet de provinciebelasting niet betalen?

•    De referentiepersoon die op 1 januari 2020 geniet van het recht op verhoogde tegemoetkoming.
•    De referentiepersoon die op 1 januari 2020 geniet van het recht op maatschappelijke integratie en

bijvoorbeeld een leefloon ontvangt.

Voor het opmaken van de aanslagbiljetten werd rekening gehouden met de gegevens van de Kruispuntbank Sociale
Zekerheid op 1 januari 2020.

Toch een aanslagbiljet ontvangen?

Stuur het aanslagbiljet dan terug, samen met een attest van het OCMW dat aantoont dat u op 1 januari ‘recht op
maatschappelijke integratie’ had, of met een attest van uw ziekenfonds dat aantoont dat u op 1 januari ‘recht op
verhoogde tegemoetkoming’ had. Kleefbriefjes van het ziekenfonds worden niet als bewijs aanvaard. Let op: de
persoon die op het attest vermeld staat, moet dezelfde zijn als de referentiepersoon op wiens naam de belasting is
gevestigd.
Terugzenden kan per e-mail naar belastingen@provincieantwerpen.be of per brief naar Provincie Antwerpen, dienst
Fiscaliteit, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. U hebt hiervoor drie maanden de tijd (te tellen vanaf de derde
werkdag na de verzenddatum van het aanslagbiljet).

Bezwaar aantekenen tegen dit aanslagbiljet?

Dat kan per e-mail naar belastingen@provincieantwerpen.be of per brief, gericht aan Deputatie van de provincie
Antwerpen, t.a.v. Belastingbezwaren, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.
Let erop dat:

•    het provinciebestuur uw bezwaar ontvangt binnen de drie maanden na ontvangst van het aanslagbiljet (te
tellen vanaf de derde werkdag na de verzenddatum van het aanslagbiljet).

•    u de reden geeft waarom de aanslag volgens u niet terecht is.
•    u het kohierartikel vermeldt.
•    u uitdrukkelijk vraagt naar een hoorzitting als u uw bezwaar ook mondeling wilt toelichten.

Meer informatie?

U vindt het volledige belastingreglement op https://belastingen.provincieantwerpen.be.


