Belastingen
Gemeentebelastingen
Voor de automatisering van uw gemeentebelastingen haalt u zeker voordeel uit de
meer dan 25 jaar ervaring van Cevi op dit vlak. De belastingtoepassingen van Cevi
worden steeds nauwgezet aangepast aan de evoluties in de nieuwste wetgeving en
werkmethodes zodat u steeds op de meest actuele manier werkt.
Om uw gemeentebelasting te automatiseren, kiest u tussen gemeentebelasting in
eigen beheer (Unibel) of gemeentebelasting in service (Probel).

Gemeentebelastingen in eigen beheer (Unibel)
De gemeentebelastingen vormen een belangrijke bron van inkomsten voor uw gemeen
tebestuur. Daarom is het belangrijk dat de administratie ervan vlekkeloos verloopt. Unibel
is daarvoor de oplossing bij uitstek, ook al omdat u ze volledig op uw wensen kunt afstem
men.
Unibel bevat verschillende modules om uw volledige belastingadministratie te automati
seren. Zo kunt u vlot:

a belastingbestanden opbouwen;
a kohieren en aanslagbiljetten opmaken;
a betalingen opvolgen en nalatige belastingplichtigen vervolgen.
Verschillende modules zorgen ervoor dat het pakket perfect aansluit bij uw behoeften.
a Het basispakket met maatmodule(s), die volledig op maat van uw belastingreglement
voorzien zijn.

a De module Verhaalbelastingen voor de berekening en inkohiering van verhaalbelastin
gen en het Passe-Partoutprogramma voor de inkohiering van kleine belastingen.

a De Barcodemodule maakt het mogelijk om Bpost-barcodes op aangetekende docu
menten met de borderellen te drukken. U kunt ook eigen barcodes afdrukken op
aangiften of andere belastingdocumenten.

a Het e-Loket Belastingen geeft u dan weer de mogelijkheid om de burger online een
aanvraag, aangifte of melding te laten invullen. Uiteraard is dit e-Loket gekoppeld aan
de backoffice van Unibel voor de verwerking van de ingediende aangiften in de belas
tingdossiers.

a Met de Bezwaarmodule kunt u bezwaren registreren, opvolgen en rapporteren.
a Uw belastingdocumenten altijd naar het juiste adres? Nieuwe belastingplichtigen een
voudig toevoegen? De link Unibel - authentieke bronnen maakt dit mogelijk. Vanuit
de Unibel-schermen zoekt u in de authentieke bronnen Rijksregister en KBO. Om
te garanderen dat de gegevens in uw systeem actueel blijven, worden de gegevens
dagelijks bijgewerkt met updates uit de authentieke bronnen.

a BIBEL (Beleidsinformatie Belastingen) is een tool om uw beleidsinformatie vlot te
verzamelen, te bekijken vanuit verschillende invalshoeken, samen te vatten en op een
vlotte manier rapporten en grafieken af te leveren, gebaseerd op de gegevens in de
belastingtoepassing.
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a We voorzien de mogelijkheid om, naast de papieren versie, ook via een online
platform uw belastingdocumenten online te bewaren en beheren. Hierbij zijn er
mogelijkheden om een integratie te voorzien met de persoonlijke informatiepa
gina (PIP) of met Doccle. Op deze manier kunnen van uit Unibel belastingdocu
menten afgeleverd worden op de persoonlijke account van de belastingplichtige.
Dergelijk platform biedt diverse mogelijkheden:

a alle mogelijke documenten worden online verzameld en bewaard in één centrale
omgeving;

a de belastingplichtige krijgt een overzichtelijk systeem om zijn documenten te
klasseren, te bewaren of te consulteren (ook op tablet of smartphone via integra
tie Doccle);

a de belasting kan online betaald worden.
Om u optimaal te ondersteunen in uw werkzaamheden is Unibel gekoppeld aan diverse
andere programma’s zoals Bevolking, Lokovest, SPPA-BEL en alle Office-toepassingen.
Unibel is gekoppeld met de BBC-boekhouding, waarbij u kunt kiezen tussen een globale
koppeling of een detailkoppeling:

a Bij de globale koppeling gebeurt de opvolging van ontvangsten en debiteuren in Uni
bel, evenals de opmaak van maningsdocumenten. De aanzuiveringen worden globaal
doorgegeven aan de boekhouding.

a Bij de detailkoppeling worden de kohieren en aanslagbiljetten in Unibel opgemaakt
en daarna doorgegeven aan de boekhouding, waar de opvolging van de debiteuren en
belastingschulden gebeurt.
Beschikt u niet over de nodige middelen om zelf grote drukwerken uit te voeren dan kunt
u gebruik maken van de diensten van Cevi.Wij printen uw belastingdocumenten, steken ze
onder omslag en brengen ze voor u ter verzending naar de post.

Gemeentebelastingen in service (Probel)
Cevi NV
Bisdomplein 3
B - 9000 Gent
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09 264 07 01

Als u uw belastingadministratie niet zelf wilt uitvoeren, kunt u een beroep doen op Cevi.
Een team van medewerkers staat continu tot uw beschikking om uw belastingkohieren
op te maken en te innen. Uiteraard beschikt u over een lokale toepassing om kohier- en
betalingsgegevens op te zoeken en te raadplegen.

09 233 05 24
contactcenter@cevi.be
http://www.cevi.be

Logins NV
Gnrl De Wittelaan 17 B32
B - 2800 Mechelen
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015 45 48 50
015 45 48 89
info@logins.be

Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak.

http://www.logins.be

Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen zoals
provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale
samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45 jaar een beroep op onze
diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, financiën, lonen, personeelsbeheer,
secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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