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Luxemburgse voorheffingen doorgeven naar KBRV
In de Luxemburgse vlag worden de voorheffingen doorgeven aan KBRV, zodat er 1 voorheffing fiche
op jaarbasis kan gemaakt worden over alle reders heen. Om dit in orde te brengen moet elke reder
die een Luxemburgse berekening uitvoert volgende stappen doorlopen. Deze programma’s zijn terug
te vinden in menu 9.2.17.11.

De reder moet een centralisatie opstellen via het programma 9.2.17.11.1 Opstellen centralisatie. Dit
programma gaat alle loonberekeningen van een bepaalde periode samenbrengen in 1 bestand. Dit
bestand wordt dan doorgestuurd naar de KBRV.
Het programma 9.2.17.11.1 Opstellen centralisatie vraagt naar begindatum en einddatum van de
periode. Dit is bv van 010106 tot 311206. Na de goedkeuring (#) wordt het bestand aangemaakt.
Via de programma’s 9.2.17.11.4 Centralisaties per schip en 9.2.17.11.5 Overzicht centralisaties kan
de reder nagaan welke gegevens worden overgebracht naar de KBRV.
De eigenlijke export van het bestand gebeurt via het programma 9.2.17.11.2. Dit programma
vraagt de gebruiker welk jaar er moet overgezet worden en naar welk drive-letter. (A,B,C,D) De
letter die hier ingegeven moet worden is ofwel een harde schijf van de server of een van de diskette
stations van de server. Als formaat van de diskette moet je altijd 4 kiezen. Na de goedkeuring wordt
het bestand op de harde schijf of diskette van de server aangemaakt.
Het aangemaakte bestand moet daarna opgestuurd worden naar Nicky Simons, KBRV via post of email met het bestand als bijlage.
De verdere opvolging gebeurt door KBRV en zij drukken ook de belastingfiches af.
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Opgelet als er meerdere Luxemburgse vlaggen zijn bij één reder dan moet voorgaande eerst voor de
eerste vlag uitgevoerd worden en daarna voor de volgende vlag. Het probleem is dat het systeem de
vorige centralisatie schrapt bij de aanmaak van een nieuwe en in de aangifte bestanden wordt er het
onderscheid tussen de verschillende vlaggen niet gemaakt. Dit omdat deze bestanden bij de KBRV
als een geheel zou kunnen behandeld worden.
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