Hoofdstuk 10

B e zwaar i n d i e n e n
1 0. 1 Onroerende voorheffing , verkeers belas ting en
leeg s tandheffing
Opgelet:
q Zorg ervoor aangemeld te zijn in het juiste belastingdossier.
In de rechterbovenhoek staat de (rechts)persoon waarop het dossier betrekking heeft.
q Een bezwaar kan enkel ingediend worden als de bezwaartermijn nog niet verstreken is =
binnen de 3 maanden vanaf de 3de werkdag volgend op de verzenddatum van het
aanslagbiljet.

q Maak op de startpagina bij Ik wil een bezwaar indienen een keuze.
q Kies voor de verkeersbelasting of het gaat om een personenwagen, een aan te
geven voertuig of het eurovignet.
q Klik op Selecteer voor de vordering waartegen bezwaar ingediend wordt.:

q Selecteer de percelen waarvoor bezwaar ingediend wordt en klik op volgende.:

Opmerking:
Als bezwaar ingediend wordt voor een personenwagen moet hier de belasting
geselecteerd worden.
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q Selecteer het Type bezwaar.:
Ø dit is afhankelijk van de heffing
Ø geef eventueel bijkomende info

q Geef een e-mailadres en telefoonnummer op.:

q Voeg eventueel een bijlage toe en klik op volgende.:

q Controleer de gegevens van het bezwaar en klik op Verzenden bezwaarschrift.:

43

Hoofdstuk 10
Bezwaar indienen
q Controleer de adresgegevens en klik op verzenden.:

Opmerking:
Alle correspondentie omtrent het dossier wordt normaliter verzonden naar de BP
waarvoor bezwaar ingediend werd.

q Klik op adres wijzigen om de adresgegevens te veranderen.
q Er wordt een ontvangstmelding weergegeven met een overzicht van de gegevens
van het bezwaar.:

q Klik onderaan op Printvriendelijke versie om het overzicht af te drukken.

1 0. 2 Reg is tratie- en erfbelas ting
q Vul de noodzakelijke gegevens in:
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q Geef een omschrijving van het bezwaar:

q Voeg eventueel een bijlage toe:

Opmerking:
Elk bestandstype kan worden toegevoegd.

q Klik op Vraag verzenden:

q Er verschijnt een overzicht en een bevestiging dat het bezwaar verstuurd werd
(betrokkene ontvangt hiervan ook een e-mail).
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