Belastingen
Provinciebelastingen

De provinciebesturen Oost- en West-Vlaanderen doen reeds meer dan 30 jaar een
beroep op Cevi voor de automatisering van de provinciebelastingen. Cevi voert als
servicebureau alle werkzaamheden uit voor de inkohiering, innen en betalingsopvolging van meer dan één miljoen kohierartikels per jaar.
Cevi biedt volgende diensten op maat van het provinciebestuur:
a Verwerking bevolkingsgegevens voor inkohiering van de gezinsbelasting en bijwerking
van persoons- en adresgegevens
a Verwerking van KBO-gegevens voor inkohiering van de belasting op bedrijven en
bijwerking van ondernemings- en adresgegevens.
a Aangiften opmaken
a Verwerking aangiften via scanning of e-Loket
a Kohieren opmaken
a Alle werkzaamheden uitvoeren voor de procedure van de ambtshalve inkohieringen
(aangetekende brieven, proces-verbaal, belastingverhoging berekenen …)
a Aanslagbiljetten opmaken en versturen
a Betalingsopvolging uitvoeren (betalingen, oninbaarstellingen en terugbetalingen aanzuiveren)
a Maningdocumenten opmaken voor nalatige belastingplichtigen
a Dwangschriften opmaken voor gerechtsdeurwaarder
a Afgewerkte kohieren archiveren
De softwareoplossingen van Cevi maken gebruik van gegevensuitwisseling en integratie
van databanken, ondersteunen de detectie van belastingplichtigen en maken het mogelijk
om de provinciebelastingen op een efficiënte manier, correct en volledig te innen.
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09 264 07 01
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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