4. U hebt een betalingsregeling
afgesloten en nu?
Bevestigingsbrief
Nadat de Servicio di Impuesto akkoord is gegaan
met uw verzoek, ontvangt u een bevestigingsbrief.
In deze brief staan de data waarop elke
betalingstermijn vervalt, het bedrag dat u moet
betalen en voor welke belastingsoort de
betalingsregeling geldt.
Eerst kosten en rente betalen
Houd er rekening mee dat de Servicio di Impuesto
administratiekosten en 6% rente, de zogeheten
“invorderingsrente”, kan berekenen. Van uw betaling
worden eerst de eventuele kosten en rente
afgeboekt en het restant wordt afgeboekt op het te
betalen aanslagbedrag.

Wettelijke invorderingsprocedure

Kunt u een belasting-

Direct na het stopzetten van een betalingsregeling gaat
de
Servicio
di
Impuesto
de
wettelijke
invorderingsprocedure volgen. Dit betekent dat de
Servicio di Impuesto een
aanmaning kan sturen,
een loonvordering kan opleggen of beslag kan leggen
op uw bezittingen. Uiteindelijk kan dit leiden tot
publieke verkoop als u uw schulden niet betaalt.
Daarnaast betekent dit dat u rente en hoge
administratiekosten gaat betalen.

Betalingsregeling stopzetten
De Servicio di Impuesto kan op elk moment de
betalingsregeling stopzetten als daar een aanleiding
voor is. Bijvoorbeeld als u een onjuiste aangifte hebt
gedaan of als u zich niet houdt aan de afgesproken
regeling.
Let op: als u na het afsluiten van een
betalingsregeling een restitutie ontvangt, wordt deze
in mindering gebracht op het bedrag waarvoor u een
betalingsregeling hebt afgesloten.

niet

op

tijd

betalen?
(Voor particulieren)

Geldt de betalingsregeling voor een toekomstige
aanslag?
De betalingsregeling die u hebt afgesloten geldt niet
voor toekomstige belastingaanslagen. Voor deze
belastingaanslagen blijft de wettelijke betalingstermijn
gelden. Als dit financiële moeilijkheden voor u oplevert,
dan kunt u wederom een verzoek indienen voor een
betalingsregeling.
U moet betalen maar door uw

Betalingsregeling nakomen
De betalingsregeling is een overeenkomst tussen u
en de Servicio di Impuesto. U bent verplicht u te
houden aan de gemaakte afspraken. Betaal daarom
het afgesproken bedrag vóór de vervaldatum.
Betaalt u niet op tijd, dan ontvangt u een aanmaning.
U krijgt dan de mogelijkheid om alsnog binnen 10
dagen te betalen. Als u dit doet, wordt de
betalingsregeling voortgezet. Doet u dit niet, dan
stopt de Servicio di Impuesto de betalingsregeling.

aanslag

5. Tot slot

financiële situatie kunt u dit niet op

In deze folder hebt u algemene informatie ontvangen
over een betalingsregeling. Als u nog vragen hebt, dan
kunt u bellen naar of langsgaan bij het loket Informatie
van de Servicio di Impuesto aan de Paardenbaaistraat
11 of van het hulpbestuurskantoor in San Nicolas.

tijd

Telefoonnummer Paardenbaaistraat: 583-1800

de vereisten? Wat gebeurt er als u

: 584-5507

zich niet aan de regeling houdt?

Telefoonnummer San Nicolas

Por download e version na Papiamento di e foyeto aki via e
website www.siad.aw.
Servicio di Impuesto

doen?

betalingsregeling

Kunt
krijgen
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u
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Met wie

moet u contact opnemen? Wat zijn

Wat kunt u verwachten?

In deze

folder krijgt u antwoord op deze
vragen.
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Servicio di Impuesto
Belastingkantoor

1. Inleiding
Deze folder is bedoeld voor alle particulieren die een
belastingaanslag, inclusief erfpachtschuld, niet op tijd
kunnen betalen.
Als u een belastingaanslag moet betalen, moet u dit
binnen de wettelijke betalingstermijn doen. Het kan
echter voorkomen dat u door uw financiële situatie
niet op tijd kunt betalen. U kunt dan een verzoek
indienen voor een betalingsregeling. Hoe kunt u dat
doen? En wat zijn de vereisten? Wat gebeurt er als u
uw verplichtingen niet nakomt? In deze folder krijgt u
antwoord op deze vragen.

van belastingen. Om een verzoek in te dienen voor een
betalingsregeling van meer dan 6 maanden, dient u een
afspraak te maken met een invorderaar. Op basis van
de gegevens die u verstrekt aan de invorderaar, zal hij
uitleggen wat uw mogelijkheden zijn.
Afspraak maken met een invorderaar
U maakt zelf een afspraak met een invorderaar die u
zal helpen. U kunt uitsluitend bellen voor een afspraak
tussen 13.00 en 16.00 uur ’s middags. Bel naar
nummer:
• 583-1800 en vraag naar het extensienummer of

2. Wat is de wettelijke betalingstermijn?

• 583-7376 en kies het extensienummer nadat de
toon verandert.

De wettelijke betalingstermijn is niet voor alle
belastingaanslagen
hetzelfde.
Op
uw
belastingaanslag kunt u zien wat de uiterlijke
betalingstermijn is voor die aanslag.

Hierna volgt een lijst met extensienummers. Kies het
nummer aan de hand van de eerste letter van uw
achternaam.
Letter

3. Betalingsregeling
Hoe u een verzoek voor een betalingsregeling kunt
indienen, is afhankelijk van de duur van de
betalingsregeling die u wenst.
Betalingsregeling van maximaal 6 maanden: bij
loket Informatie
Bij het loket Informatie van de Servicio di Impuesto
aan de Paardenbaaistraat 11 of van het
hulpbestuurskantoor in San Nicolas kunt u een
verzoek indienen voor een betalingsregeling van
maximaal 6 maanden, gerekend vanaf de laatste
vervaldag van de belastingaanslag.

Telefoon

Voorbeeld:

5831800 / 582-7376
A-C

extensie 301

D-H

extensie 415

I-M

extensie 418

N-S

extensie 352

Als
uw
achternaam
Erasmus is, moet u worden
doorverbonden
met
extensie 415. U krijgt dan
de
invorderaar te
spreken
die iedereen
behandelt
met
een
achternaam beginnend met
de letter D, E, F, G, of H.

T-Z

extensie 416

(dit geldt uitsluitend voor
particulieren)

Voor een betalingsregeling van meer dan 6
maanden moet u een afspraak maken met een
invorderaar.

Betalingsregeling van meer dan 6 maanden: een
afspraak maken
Als de termijn van maximaal 6 maanden financiële
moeilijkheden voor u oplevert, kunt u in aanmerking
komen voor een langere betalingstermijn. In dit geval
moet een “invorderaar” uw verzoek behandelen. Een
invorderaar is een specialist op het gebied van inning

Alleen voor urgente gevallen is geen afspraak
nodig
Alleen in urgente gevallen bijvoorbeeld bij publieke
verkoop, beslaglegging of loonvordering, zal de
invorderaar u helpen zonder afspraak.

Betalingscapaciteit berekenen
Als u een verzoek indient voor een
betalingsregeling van meer dan 6 maanden, dan
zal de invorderaar eerst uw betalingscapaciteit
moeten berekenen. Voor een regeling van
maximaal 6 maanden, gerekend vanaf de laatste
vervaldag van de belastingaanslag, is dit in
principe niet nodig.
Benodigde documenten voor het
berekenen van de betalingscapaciteit

kunnen

Om uw betalingscapaciteit te kunnen berekenen,
heeft de invorderaar de volgende documenten
nodig:
1.

Ingevuld DB35 formulier: verkrijgbaar op
www.siad.aw of bij het loket Informatie.

2.

Laatste salarisstrook.

3.

Als
u
een
hypotheek
betalingsbewijs van uw bank.

4.

Als u een huis huurt: het huurcontract.

hebt:

het

Neem bovenstaande documenten mee naar uw
afspraak met de invorderaar. Afhankelijk van de
berekende betalingscapaciteit, zal de invorderaar
beslissen of u een betalingsregeling van meer dan
6 maanden krijgt.
Machtiging
Als u zelf niet persoonlijk kunt langsgaan bij een
invorderaar om een verzoek voor een
betalingsregeling in te dienen, kunt u iemand
anders machtigen. De machtiging moet schriftelijk
zijn en u moet een kopie van een identiteitsbewijs
(identiteitskaart, paspoort, rijbewijs) zowel van
uzelf als uw gemachtigde toevoegen.

