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VERKLARING – VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING 

TEN GEVOLGE VAN COVID-19 

 
Indien u beantwoordt aan de criteria om de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van 
bedrijfsvoorheffing ten gevolge van COVID-19 te genieten, bezorg dan deze gedateerde en 
ondertekende verklaring aan uw Payroll Consultant.  
 

Identificatie  

Naam van de onderneming 

 
 

Referentie Sociaal Secretariaat Ondernemingsnummer 

 
 

 
 

 

Naleven van de voorwaarden 

 
Ik bevestig: 
- dat de onderneming hierboven vermeld, gedurende een ononderbroken periode van minstens 

30 kalenderdagen tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020, beide data inbegrepen, gebruik 

heeft gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid; 

- dat de onderneming hierboven geen vennootschap is die wordt uitgesloten van het 

toepassingsgebied van de vrijstelling. 

Ter herinnering, volgende vennootschappen worden uitgesloten: 

- vennootschappen die tijdens de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020: 
• een inkoop van eigen aandelen; of 
• een toekenning of uitkering van dividenden (art. 18 WIB 92), met inbegrip van de uitkering 
van liquidatiereserves (art. 184quater en 541 WIB 92); of  
• een kapitaalvermindering (m.i.v. de kapitaalvermindering als bedoeld in art. 537 WIB 92); of  
• elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen hebben verricht. 

- vennootschappen die, in de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020: 
• ofwel, een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in een 
belastingparadijs (= een staat die is opgenomen in één van de lijsten waarnaar wordt verwezen 
in art. 307, § 1/2 WIB 92 of art. 179 KB/WIB 92); 
• ofwel, betalingen hebben gedaan aan vennootschappen die gevestigd zijn in een 
belastingparadijs, voor zover deze betalingen in de loop van het belastbare tijdperk een 
totaalbedrag vormen van ten minste 100.000 euro, en niet werd aangetoond dat deze 
betalingen werden verricht in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg 
zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften. 

 
Verklaring en handtekening 

 
Via dit attest bevestig ik aan Partena Professional dat mijn onderneming voldoet aan de 
bovengenoemde voorwaarden om de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ten 
gevolge van COVID-19 te genieten. Ik ben op de hoogte dat Partena Professional geen enkele controle 
uitoefent op het al dan niet vervuld zijn van de voorwaarden.  
 
Als er, na het indienen van deze verklaring, met terugwerkende kracht wijzigingen worden aangebracht 
aan de loonboekingen van de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 met als gevolg dat de 
onderneming niet langer voldoet aan de voorwaarde van de tijdelijke werkloosheid, neem ik contact op 
met mijn Payroll Consultant om de berekende vrijstelling te annuleren. 
 

Naam           
 
________________________________ Datum 

 
________________________________ 

 
Voornaam  ________________________________ 

Functie ________________________________ 
 

Handtekening _____________________________ 

 


