Aanvraag van een vrijstelling van de onroerende
voorheffing voor onroerende goederen van een
vreemde staat

VFP1653 - 160708
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Vlaamse Belastingdienst
Onroerende Voorheffing
Vaartstraat 16, 9300 AALST
T infolijn 1700 is bereikbaar elke werkdag van 9 tot 19 uur
F 053 72 23 75
Openingsuren van de loketten zijn raadpleegbaar op de website van de Vlaamse
Belastingdienst http://belastingen.vlaanderen.be

In te vullen door de
behandelende afdeling
ontvangstdatum

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u een vrijstelling van de onroerende voorheffing aanvragen voor onroerende goederen die een
vreemde staat heeft bestemd voor de huisvesting van zijn diplomatieke of consulaire zendingen of van culturele
instellingen die zich niet met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden.
Als u al een aanslagbiljet ontvangen heeft voor het onroerend goed in kwestie, kan u dit formulier ook gebruiken om
een bezwaarschrift in te dienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Bezwaarschriften moeten ingediend worden binnen een
termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de verzendingsdatum, vermeld op het
aanslagbiljet.

Gegevens van de belastingplichtige
1 Vul de gegevens van de belastingplichtige in.
Het rijksregisternummer vindt u op de achterkant van de identiteitskaart. Het ondernemingsnummer vult u in als u de
aanvraag indient voor een rechtspersoon.
voor- en achternaam
straat en nummer
postnummer en gemeente
rijksregisternummer
ondernemingsnummer

.

.

Gegevens van het onroerend goed waarvoor u de vrijstelling vraagt
2 Vul de kadastrale gegevens in van het onroerend goed waarvoor u vrijstelling vraagt.
ligging

perceelnummer

3 Werd er een aanvraag tot kosteloosheid van de registratierechten en tot vrijstelling van het recht op geschriften
ingediend? (Zie Circulaire nota van 15/01/2013 betreffende vrijstelling van bepaalde belastingen en rechten, bijlage 1)
ja. Ga naar vraag 4.
nee. Ga naar vraag 5.

4 Werd de aanvraag tot kosteloosheid van registratierechten en tot de vrijstelling van het recht op geschriften
ingewilligd?
ja
nee. Geef hieronder de reden van de afwijzing.

5 Vul de datum in waarop de belastingplichtige is toegetreden tot het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer
van 18 april 1961.
dag

maand

jaar

6 Verbindt de belastingplichtige zich ertoe dat België, op grond van wederkerigheid, van dezelfde voorrechten zal
kunnen genieten voor zijn onroerende goederen.
ja. Voeg bij dit formulier een attest waarin de belofte van wederkerigheid inzake de vrijstellingen wordt bevestigd.
nee.

Ondertekening
7 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier correct zijn.
datum

dag

maand

jaar

handtekening
voor- en achternaam

Gegevens contactpersoon
8 Vul hieronder de gegevens in van de persoon met wie de Vlaamse Belastingdienst contact kan opnemen voor
aanvullende informatie.
voor- en achternaam
telefoonnummer
e-mailadres

Aan wie bezorgt u dit formulier?
9 Bezorg dit formulier aan de Vlaamse Belastingdienst. Het adres staat bovenaan op dit formulier.
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