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Wet van 27 oktober 1997 houdende bepalingen in verband met de fiscale stimuli voor de uitvoer 

Koninklijk besluit van 9 juni 1999  

VERZOEK OM EEN ATTEST VAN HET ABH BETREFFENDE DE AANWERVING OF TEWERKSTELLING VAN 
EEN DIENSTHOOFD VOOR DE EXPORTDIENST 

(Aanslagjaar :         ) 

1. Aanvrager 

Naam van de onderneming en juridische vorm :  …………………………………………………………………… 

Adres:   …………………………………………………………………………………………………………………………………..  

  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

BTW-nummer :  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ingeschreven in het exporteursbestand van het  ABH : ja   neen 

Naam en hoedanigheid van de persoon belast met het dossier : ………………………………………………………… 

 

2. Aard van bedrijvigheid 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Statistische gegevens 

 Jongste belastbare periode Voorgaand jaar 

Aantal werknemers   

Totaal omzetcijfer   

Uitvoercijfer   
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4. Invulling van de functie diensthoofd export 

 

 Naam van de persoon belast met deze nieuwe functie: ……………………………………………………. 

 

 Datum van de werkaanvatting : ………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 Gaat het om een nieuw aangeworven personeelslid:  ja  neen 

Indien niet (bij toepassing van art. 67, §2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992, zoals vervangen door de wet van 27 oktober 1997), gelieve te vermelden: 

 de naam van de persoon aangeworven om de vacant geworden betrekking in te 
vullen: 
.....………………………………………………………………………………………………………………………… 

 de datum van de werkaanvatting: …………………………………………………………………………. 

             

Gelieve hierbij te voegen: 

1. een kopie van het arbeidscontract van het hoofd van de dienst export en in geval van 
toepassing van het bovengenoemde art. 67, § 2, van de nieuw aangeworven persoon om de 
vacant geworden betrekking in te vullen 

2. het  curriculum vitae van het hoofd van de exportdienst 
3. een verslag van de taken uitgevoerd door het hoofd van de exportdienst tijdens het 

betreffende aanslagjaar 

Ik verklaar op eer en geweten dat deze verklaring waar en echt is. 

 

Plaats en datum 

Naam en functie 

Handtekening 

De ondertekenaar moet iemand zijn die verbintenissen mag aangaan namens de onderneming. 

 

 

 

 


