Attesten voor een aanvraag tot vrijstelling
We vestigen uw aandacht op het feit dat bij gebrek aan bewijsstukken u belastbaar blijft van
de belasting. Gelieve het geldige document binnen een termijn van een maand in te
dienen.

Gewestbelasting ten laste van de gezinshoofden en alleenstaanden 2015


















Attest van het O.C.M.W. dat deze u financiële steun verleent tijdens het jaar 2015
Bewijs van inkomsten van januari 2015 (max : 980,83 euros alleenstaande –
1307,78 euros gezinshoofd)
o Attest werkloosheid (27 dagen)
o gedetailleerd overzicht van alle werkloosheidsdagen
o Loonfiche
o Pensioen
o Attest ziekenfonds op 1.1.2015
 « Ingezetene – code 100/100 – 101/101»
 « Persoon ten laste »
Kopie van uw aanslagbiljet van uw inkomsten-belasting (aanslagjaar …. – inkomsten
van het jaar …..)
Attest gewaarborgd inkomen voor bejaarden (IGO - GIB) voor het jaar 2015.
Attest van voltijdse inschrijving in een onderwijsinstelling (voltijds) voor het
academiejaar 2014-2015
Attest van het kinderbijslagfonds dat uw gezin op 01.01.2015 samengesteld was uit
minstens 4 kinderen die recht geven op kinderbijslag
Attest van het ziekenfonds of van FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat u minstens
66% gehandicapt bent of een zelfredzaamheid heeft van ten minsten 9 punten op
1.1.2015.
Attest van het ziekenfonds of van FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat een kind
aan één van de volgende voorwaarden voldoet : minstens 4 punten in pijler 1 op de
medisch-sociale schaal toegekend gekregen hebben, minstens 6 punten in totaal op
de medisch-sociale schaal toegekend gekregen hebben of een ongeschiktheid van
minstens 66 % toegekend gekregen hebben.
Medisch attest waarop tekstueel staat vermeld : « door een zwaar en blijvend gebrek
verkeert de betrokkene, in de volstrekte en definitieve onmogelijkheid om zonder hulp
van derden zijn verblijkplaats te verlaten op 1 januari 2015. »
Attest van een gespecialiseerd geneesheer (blind, doofstom of laryngectomie)
1.1.2015
Attest van oorlogsinvalide van ten minste 50% - 1.1.2015
Het statuut van de BVBA waarin de zaakvoerder vermeld stelt is/was op 1.1.2015
Kopie van de aanvraag tot regularisatie op basis van art. 9.3.

Brussel Fiscaliteit
P.B. 12014, 1030 Brussel
Fax: 02/430.61.00
Email: info.fiscaliteit@gob.irisnet.be

