AANGIFTEFORMULIER BELASTING OP MASTEN EN PYLONEN
Volgens het besluit van de gemeenteraad van 14 maart 2022
AANSLAGJAAR 2022
In te dienen uiterlijk 1 juli van het aanslagjaar via bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be of via
de post naar Stad Kortrijk t.a.v. Bouwen, Milieu en Wonen, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
IDENTITEIT VAN DE BELASTINGPLICHTIGE
Naam belastingplichtige (persoon / firma): …………………………………………………………………………….
Adres/maatschappelijke zetel:……………………………………………………………………………………………….
Contactpersoon: …………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………..
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Ondernemingsnummer of rijksregisternummer: …………………………………………………………………….

INLICHTINGEN BETREFFENDE MASTEN/PYLONEN
(toestand op 1 januari van het aanslagjaar)
-

Aantal masten met minimale hoogte van 15 meter op grondgebied van de stad
Kortrijk: ……..
Onder “mast” wordt verstaan: een vaststaande verticale structuur die geplaatst
wordt op een dak of op een andere bestaande constructie en waarbij de hoogte van
het dak of de constructie en de mast samen minstens 15 meter bedraagt.

-

Aantal pylonen met minimale hoogte van 15 meter op grondgebied van de stad
Kortrijk: ……….
Onder “pyloon” wordt verstaan: een individuele en vaststaande constructie of
steuntoren die opgericht wordt op het niveau van het maaiveld en die een minimale
hoogte heeft van 15 meter.

Er dient een lijst als bijlage toegevoegd te worden met per mast of pyloon de volgende
gegevens:
- UEG Nummerplaat
- Mastnummer
- X-coördinaten
- Y- coördinaten
- Perceelnummer
Conform artikel 5 van het belastingreglement worden vrijgesteld van deze belasting:
-

Masten en pylonen die dienen voor de productie van windenergie of andere vormen
van groene stroom.
Masten en pylonen voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten die
primaire overheidstaken uitoefenen.
Masten en pylonen die dienen voor het verlichten van terreinen en open ruimtes ten
behoeve van de veiligheid en bewaking.
Masten en pylonen voor louter recreatief gebruik.

Bijgevolg moeten deze niet opgenomen worden in bovenstaande aantallen.

De aangiftetermijn loopt tot 1 juli van het aanslagjaar. Bij gebrek aan een aangifte of ingeval
de aangifte onvolledig, onjuist of onnauwkeurig wordt ingevuld, zal de belastingplichtige
ambtshalve worden belast. Een ambtshalve aanslag gaat steeds gepaard met een
belastingverhoging.

ONDERTEKENING
Voor waar en echt verklaard,
(datum en handtekening)

