GEMEENTEBELASTING OP NIET BEBOUWDE GRONDEN of PERCELEN

VRIJ VAN ZEGEL: art. 59,1 § 45 wetboek zegel inzake belastingen

Formulier door de aanvrager te overhandigen aan de ontvanger der registratie en domeinen, Italiëlei 4 bus 3 te 2000 Antwerpen
Indien de ontvanger aangeeft dat er nog in andere kantoren gegevens bekend zijn, moeten de ontvangers van die kantoren ook het
formulier invullen.
Het formulier moet, na volledige invulling, aan de bevoegde dienst worden terugbezorgd.
VAK I

VOORAF IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER

Aanvrager: (naam in hoofdletters)…………………………………………………………………………(voornaam)………………………………
geboren te:……………………………………………………………………………………………………….datum:………………………………….
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont
(naam in hoofdletters)…………………………………………………………………………………………….(voornaam)………………………………

geboren te:……………………………………………………………………………………………………….datum:………………………………….
VAK II

GETUIGSCHRIFT OP TE MAKEN DOOR DE ONTVANGER DER REGISTRATIE

De ondergetekende, ontvanger der registratie en domeinen te Antwerpen bevestigt op het zien van de bescheiden
waarover hij beschikt, dat de hierboven aangeduide aanvrager(s), in het ambtsgebied van het kantoor Brasschaat
a) titularis is (zijn) van de volgende zakelijke onroerende rechten (1):

gemeente

straat- of
plaatsnaam

kadastrale aanduiding

sectie

aard

nummer

oppervlakte
ha
a
ca

aard van en aandeel
in de rechten

b) in de loop van de twee voorgaande jaren overgegaan is (zijn) tot de vervreemding van de volgende zakelijke

onroerende rechten (1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Andere te raadplegen kantoren:……………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Ingevuld op:………………………………………….

(handtekening)

Geheven loon:……………………………………..

stempel

Reg. Nr……………………………………….19……

(naam ontvanger)

(1) Gebeurlijk de melding “NIHIL” dwars door de kolommen van de tabel inschrijven

VAK II

GETUIGSCHRIFT OP TE MAKEN DOOR DE ONTVANGER DER REGISTRATIE

De ondergetekende, ontvanger der registratie en domeinen te …………………………, bevestigt op het zien van de bescheiden
waarover hij beschikt, dat de hierboven aangeduide aanvrager(s), in het ambtsgebied van het kantoor ………………………….
a) titularis is (zijn) van de volgende zakelijke onroerende rechten (1):

gemeente

straat- of
plaatsnaam

kadastrale aanduiding

sectie

aard

nummer

oppervlakte
ha
a
ca

aard van en aandeel
in de rechten

b) in de loop van de twee voorgaande jaren overgegaan is (zijn) tot de vervreemding van de volgende zakelijke

onroerende rechten (1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Andere te raadplegen kantoren:……………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Ingevuld op:………………………………………….

(handtekening)

Geheven loon:……………………………………..
Reg. Nr……………………………………….19……

stempel

(naam ontvanger)

VAK II

GETUIGSCHRIFT OP TE MAKEN DOOR DE ONTVANGER DER REGISTRATIE

De ondergetekende, ontvanger der registratie en domeinen te …………………………. bevestigt op het zien van de bescheiden
waarover hij beschikt, dat de hierboven aangeduide aanvrager(s), in het ambtsgebied van het kantoor ………………………..,
a) titularis is (zijn) van de volgende zakelijke onroerende rechten (1):

gemeente

straat- of
plaatsnaam

kadastrale aanduiding

sectie

aard

nummer

oppervlakte
ha
a
ca

aard van en aandeel
in de rechten

b) in de loop van de twee voorgaande jaren overgegaan is (zijn) tot de vervreemding van de volgende zakelijke

onroerende rechten (1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Andere te raadplegen kantoren:……………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Ingevuld op:………………………………………….

(handtekening)

Geheven loon:……………………………………..

stempel

Reg. Nr……………………………………….19……

(naam ontvanger)

(1) Gebeurlijk de melding “NIHIL” dwars door de kolommen van de tabel inschrijven

