Ministerie van Financiën
INSPECTIE DER BELASTINGEN CURAÇAO
Informatie in verband met het doen van de maandelijkse aangiften omzetbelasting en aangiften
loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ
Als u bent uitgenodigd om maandelijkse aangifte omzetbelasting dan wel loonbelasting en premies AOV/AWW en
AVBZ voor het jaar 2018 in te dienen zijn de onderstaande data voor u van belang.
De aangiften dient u maandelijks volledig en juist in te vullen en tijdig in te leveren, ook als geen belasting of
premies verschuldigd zijn. De verschuldigde belasting en premies moet u tijdig en volledig betalen. Voor 2018
gelden de volgende data waarop de aangiften uiterlijk moeten zijn ingediend en de verschuldigde bedragen moeten
zijn betaald.
Aangifte over de maand
januari 2018
februari 2018
maart 2018
april 2018
mei 2018
juni 2018
juli 2018
augustus 2018
september 2018
oktober 2018
november 2018
december 2018

Uiterlijk in te dienen en te betalen
15 februari 2018
15 maart 2018
16 april 2018
15 mei 2018
15 juni 2018
16 juli 2018
15 augustus 2018
17 september 2018
15 oktober 2018
15 november 2018
17 december 2018
15 januari 2019

Als u voor de omzetbelasting per jaar mag aangeven en betalen, dan dient u de aangifte over 2018 uiterlijk 15
februari 2019 in te dienen en de verschuldigde belasting te betalen.
Indien u de aangifte niet of niet tijdig indient en/of indien u niet, niet tijdig of niet tijdig betaalt, zal een aanslag met
boete opgelegd worden. De hoogte van de boete is afhankelijk van het soort verzuim en het aantal verzuimen. Van
een verzuim is sprake indien u in de afgelopen negen tijdvakken één of meerdere keren niet aan uw verplichtingen
heeft voldaan. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen aangifteverzuimen en betalingsverzuimen.
Als u de aangifte voor de loonbelasting niet of niet tijdig inlevert, is sprake van een aangifteverzuim. Bij een:
 eerste verzuim wordt geen boete opgelegd;
 tweede verzuim wordt een boete van NAf 50,- opgelegd;
 derde of volgend verzuim wordt een boete van NAf 100,- opgelegd.
Indien u stelselmatig de aangifte niet of niet tijdig heeft gedaan, kan de Inspecteur een boete op van maximaal NAf
2.500,- opleggen.

Als u de verschuldigde belasting of premies niet of niet tijdig of niet volledig heeft betaald, legt de Inspecteur in
geval van een:
 eerste verzuim een boete op van 5% van het bedrag van de naheffingsaanslag met een minimum van NAf 50,en een maximum van NAf 2.500,-;
 tweede verzuim een boete op van 10% van het bedrag van de naheffingsaanslag met een minimum van NAf
100,- en een maximum van NAf 5.000,-;
 derde of volgend verzuim een boete op van 15% van het bedrag van de naheffingsaanslag met een minimum
van NAf 150,- en een maximum van NAf 10.000,-.
Afdeling omzetbelasting
Loket 9
Telefoon 734 2557
Fax 736 7800 of 734 2658

Afdeling loonbelasting
Loket 8
Telefoon 734 2518
Fax 736 7800

