LIJST VAN
VEREISTEN

VERKLARING ARTIKEL 1B
LTU NIET VAN TOEPASSING

Aanvrager

DIMAS

VERK2/01-03-2008

1.

Een compleet ingevuld origineel dubbelzijdig aanvraagformulier VERKLARING van de DIMAS.
Ondertekend door de aanvrager.





2.

Deze compleet ingevulde dubbelzijdige LIJST VAN VEREISTEN DIMAS, plus een kopie hiervan. Deze
lijst is tevens de betalingsopdracht voor de leges en het bewijs van indiening. Het moet voorzien zijn
van een stempel van de Ontvanger der Belastingen (SIA).





3.

3 Recente en identieke kleurenpasfoto’s van de aanvrager.

4.

Kopie van het volledig paspoort van de aanvrager met een minimale geldigheidsduur van 3 maanden
bij indiening aanvraag.







5.

Kopie verklaring van Afl. 15,00 van het Bevolkingsregister dat de aanvrager sinds 1 januari 1986
onafgebroken als ingezetene staat ingeschreven.





6.

Origineel uittreksel van Awg. 5,00 uit het Bevolkingsregister van de aanvrager. Niet ouder dan 3
maanden bij indiening aanvraag.





Onder voorbehoud van wijzigingen. De DIMAS behoudt het recht om aanvullende informatie te verzoeken.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend door de indiener.

DIMAS/25-02-2008

INDIENINGSBEWIJS VERKLARING ARTIKEL 1B
LTU NIET VAN TOEPASSING
Onderstaande gegevens volledig invullen
PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER
Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Incomplete documenten
De ambtenaar van de DIMAS verklaart dat op de beneden vermelde datum, de aanvraag ter verkrijging van een
verklaring LTU niet van toepassing voor de betrokkene aan hem/haar is voorgelegd. De benodigde bescheiden zijn
echter incompleet. Ondanks erop geattendeerd te zijn dat de aanvraag hierdoor niet aan de voorwaarden voldoet,
heeft de indiener beroep gedaan op petitierecht. De indiener verklaart dat hij/zij zich bewust is dat een incomplete
aanvraag kan leiden tot afwijzing van het verzoek.
______________________________ ______________________________
Handtekening ambtenaar DIMAS
Handtekening indiener

_________________
Datum

Stempel DIMAS plus
datum
Paraaf ambtenaar

Complete documenten
De ambtenaar van de DIMAS verklaart dat op de beneden vermelde datum, de aanvraag voor een verklaring LTU niet
van toepassing voor de betrokkene vergezeld met de benodigde documentatie, in ontvangst en in behandeling zijn
genomen.
______________________________
Handtekening ambtenaar DIMAS

_________________
Datum

BETALINGSOPDRACHT LEGES
TE VOLDOEN BIJ DE ONTVANGER DER BELASTINGEN (SIA)

VERKLARING ARTIKEL 1B
LTU NIET VAN TOEPASSING
Leges

Awg. 100,00

Totale kosten

Awg. 100,00

Stempel SIA
Paraaf ambtenaar

