cepa - centrale der werkgevers aan de haven van antwerpen cvba
Brouwersvliet 33 bus 7  B-2000 ANTWERPEN 1

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk
haven/verklaring BV (gezinslasten)

datum
016 november 2017

contactpersoon
loketmedewerkers afd. haven

e-mail
loketten@cepa.be

 03 -221 97 77

fax 03 -221 98 61

Bedrijfsvoorheffing – Toekenning van de vermindering wegens gezinslasten

Geachte heer/mevrouw

Sinds 1 januari 2004 moeten gehuwde en wettelijk samenwonende tweeverdieners met kinderen bepalen
wie van hen beiden de kinderen fiscaal ten laste zal nemen en zo kan genieten van een vermindering van
de bedrijfsvoorheffing.
Het onderstaande attest dient hiertoe vervolledigd en bezorgd te worden aan de afdeling haven van cepa:
1. De persoon die de kinderen ten laste neemt vult het onderste vak in.
2. De persoon die de kinderen niet ten laste neemt vult het bovenste vak in met vermelding van
naam en adres van zijn/haar huidige werkgever (=schuldenaar).

Opgelet: Indien dit attest ons niet bezorgd wordt, dan zal er geen rekening gehouden worden met
kinderen ten laste bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing.

Met vriendelijke groeten

Gerrit Goos
afdelingshoofd afdeling haven

IBAN BE85 2200 1125 8706 BIC: GEBABEBB HRA 4384 - BTW BE 404 759 323 - RPR ANTWERPEN

Federale Overheidsdienst
FINANCIEN

VERKLARING

………./……

Bedrijfsvoorheffing - Toekenning van de
vermindering wegens gezinslasten

Administratie van de ondernemingsen inkomensfiscaliteit

(in te vullen door gehuwde belastingplichtigen met
gezinslasten die beiden beroepsinkomsten
verkrijgen).
Vak voor de echtgenoot die afziet van de verminderingen
▪ Ik ondergetekende (naam, voornaam, adres) …………………………………………………….
………………………………..……………………………………………………………………………..
NN of geboortedatum: ………………….…………………………………………., verklaar voor de
toepassing van de reglementering inzake bedrijfsvoorheffing af te zien van de
verminderingen voor gezinslasten en opteer ervoor dat deze vermindering wordt
toegekend aan mijn echtgeno(o)t (e) (naam en voornaam) ……………………………………….
▪ Ik verklaar de schuldenaar(s) van mijn beroepsinkomsten op de hoogte te hebben
gebracht van deze beslissing.
Naam en adres van voormelde schuldenaar(s):
…………………………………………………………………………………………..………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Datum: ……………………..

…………………………………
Handtekening

Vak voor de echtgenoot die opteert voor de verminderingen

▪ Ik ondergetekende (naam, voornaam) ……………………………………………………….
NN of geboortedatum: ……………………….……………………………………., opteer voor de
toepassing van de reglementering inzake bedrijfsvoorheffing voor de toekenning van de
vermindering voor gezinslasten.
Datum: ……………………..

…………………………………
Handtekening

