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Federale Overheidsdienst
FINANCIEN
———
ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE
———
 (kantoorstempel)
Taks op de effecten aan toonder
I. Opgave opgemaakt met het oog op de vereffening
 van de taks betreffende de maand
II. Aanwijzing van de belastingschuldige :
Naam van de vennootschap :
Zetel van verrichtingen :
Straat :                                                                                                          nr. :                 bus :
Postnummer :                  Stad of gemeente :
Telefoonnummer :
III.
Het aantal verrichtingen
Heffingsgrondslag van de taks
Bedrag van de taks
Bedrag dat wordt overgeschreven op het postrekeningnummer BE84 6792 0030 1259 van het zesde registratiekantoor van Brussel
IV. Deze opgave moet worden ingediend en de taks moet worden voldaan uiterlijk op de laatste werkdag van de maand volgend op die waarop zij betrekking heeft.
In voorkomend geval wordt het bedrag van de taks, voor elke heffing, afgerond op de hogere of op de lagere cent naargelang  de fractie al dan niet 0,5 cent bereikt..
Onverminderd de straffen ingesteld bij de artikelen 171 van het Wetboek diverse rechten en taksen wegens het niet tijdig indienen van de opgave en wegens onnauwkeurigheid of weglating bevonden in deze opgave, bepaalt artikel 207 van  het genoemde Wetboek dat, indien de overtreding begaan werd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de dader of de daders, op vervolging van het openbaar ministerie, zullen worden gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar en met een boete van 250 EUR tot 12.500 EUR of met één van deze straffen alleen. Bovendien, overeenkomstig artikel 207bis van het genoemde Wetboek, wordt hij, die met het oogmerk om één van de in artikel 207 bedoelde misdrijven te plegen, valsheid pleegt in handelsgeschriften, in openbare of in private geschriften, of die van een zodanig vals geschrift gebruik maakt, gestraft met een gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar en met een boete van 250 EUR tot 12.500 EUR of met één van die straffen alleen.
 
Echt en waarachtig verklaard door de ondergetekende :
Naam :
Hoedanigheid van de ondertekenaar :
Te                                                       , op 
Nr. 401 - 2012
V. Berekening (zone voorbehouden aan de administratie)
Onvangstdatum van de opgave :  . . / . . / . . . .
Rechten :
Omzettingen gerealiseerd in 2012
Omzettingen gerealiseerd in 2013
Boete :
Laattijdig ……….weken aan ……….
In ontvangst, op  . . / . . / . . . .  , dagblad nr. 1, nr. …..
Interest :
Laattijdig van …………… tot ……………….
In ontvangst, op  . . / . . / . . . .  , dagblad nr. 15, nr. ….
………………EUR
………………EUR
De Ontvanger,
tegen 1%
tegen 2%
……………EUR
……………EUR
……………EUR
……………EUR
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