Aangiftebiljet

LB 2019

Loonbelasting, premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ

CRIB-NUMMER:
FORMELE NAAM:

Datum van binnenkomst:
Ingevuld door Inspectie der Belastingen

Let op! Op grond van artikel 2.4 MRFB zijn inhoudingsplichtigen met meer dan 20 werknemers verplicht online aangifte te doen.
Zie achterzijde voor uitleg bij het invullen. Uw Crib-nummer en het tijdvak waarover u aangifte doet vult u steeds in bij het betaalkenmerk.
Meer informatie omtrent de loonbelasting, de premies en de (online) aangifte kunt u vinden op www.belastingdienst.cw
Let op! Geen verschillende Crib-nummers en/of verschillende tijdvakken op één aangifteformulier invullen!
U dient de bedragen op hele guldens in uw voordeel af te ronden. Geen komma’s en centen invullen!

Aangifte Loonbelasting en premies
AANTAL PERSONEELSLEDEN/WERKNEMERS in genoemd tijdvak (max. 20):
LOON volgens kolom 3 van de loonstaat:
LOONBELASTING

NAf

Af te dragen: NAf
Crib-nummer:

Betaalkenmerk:

PREMIE AOV/AWW
Betaalkenmerk:

PREMIE AVBZ
Betaalkenmerk:

Tijdvak:

1

5

1 9

1 0 8 5

1 9

O

7

Af te dragen: NAf

Af te dragen: NAf

1 0 9 5

PREMIE BVZ

Af te dragen: NAf

Betaalkenmerk:

1

1 0 5

1 9

1 9

Ondertekening
Plaats, datum:
Naam:
Telefoon:

+599-9

Handtekening van de
inhoudingsplichtige
of diens gemachtigde:

E-mail:

» Retour- en bezoekadres: Regentesselaan z/n, Willemstad, Curaçao
Tel: (+5999) 734 2543, 2544, 2545 | Fax: (+5999) 736 7800 | www.belastingdienst.cw

D E B ELASTINGDIENST

MODERNISEERT

Uitleg bij het invullen van de aangifte loonbelasting en premies 2019

» De Belastingdienst moderniseert
De Belastingdienst maakt belasting aangeven en betalen sneller, makkelijker en veilig. Door te moderniseren zijn we in staat efficiënter
belasting te heffen, te innen en te verwerken. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.cw

» Doe online aangifte!
Vanaf 1 januari 2019 is de online aangifte loonbelasting verplicht voor inhoudingsplichtigen met meer dan 20 werknemers!
Via het beveiligde online aangifte portaal kunt u uw belastingaangifte invullen en indienen bij de Belastingdienst.
Na het online indienen van uw aangifte wordt deze rechtstreeks in het geautomatiseerde systeem van de Belastingdienst verwerkt.
Hierdoor hoeft u dus niet meer naar het Belastingkantoor te komen en in de rij te staan.
Online aangifte doen is mogelijk voor loonbelasting (en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ), premies ZV/OV, omzetbelasting, winstbelasting
en inkomstenbelasting. Daarnaast kunt u ook uw verzamelloonstaat online invoeren of importeren, controleren en indienen.
Het online aangifte portaal is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar en helpt u bij het invullen van de aangifte.
Het systeem stelt automatisch de juiste betaalkenmerken samen en berekent de te betalen bedragen aan de hand van uw aangifte.
Door online aangifte te doen, heeft u bovendien altijd een compleet en actueel overzicht van uw aangiftes.

» Aangifte en betaalkenmerk invullen
De Belastingdienst reikt géén voorbedrukte aangifteformulieren meer uit! U kunt deze ook niet meer aan de balie krijgen.
Indien u niet gebruik maakt van de online aangifte, moet u de aangifte en het betaalkenmerk zelf invullen.
Rond alle bedragen af op hele guldens en vul deze zonder komma’s of centen in, u mag in uw voordeel afronden.
Geef bij een volgende aangifte over hetzelfde tijdvak duidelijk aan of het een aanvulling of correctie is en voeg eeen motivering toe.
Het betaalkenmerk is 17 posities lang en wordt door u ingevuld op het aangiftebiljet. Deze bestaat steeds uit uw Crib-nummer,
het van te voren ingevulde gedeelte en een tevens door u in te vullen tijdvak code:
• Uw Crib-nummer vermeldt u steeds op de eerste negen posities aan het begin van het betaalkenmerk.
• Het van te voren ingevulde gedeelte bestaat uit 6 posities en bevat het belastingmiddel, soort aangifte en belastingjaar.
• Het tijdvak geeft u aan met een tweecijferige code in de laatste twee posities van het betaalkenmerk;
• Voor maanden gebruikt u tijdvak codes 01 t/m 12 » 01 is januari, 02 is februari, etc.
• Half jaar geeft u aan met codes 31 en 32 » 31 is het eerste half jaar en 32 is het tweede half jaar.

Let op! U mag geen verschillende Crib-nummers en/of verschillende tijdvakken op één aangifteformulier invullen!

» Betalen
Vermeld bij uw bankbetaling het gehele betaalkenmerk bestaande uit 17 karakters zonder spaties, punten, komma’s of andere tekens. Dit
kenmerk zorgt voor een snelle en correcte verwerking van uw betaling en de koppeling ervan met deze aangifte.
Betaal de af te dragen loonbelasting, premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ via één van de onderstaande rekeningen van de Ontvanger:
MCB 23329507
Banco di Caribe 30649501
RBC 8000000104146229

Vidanova Bank 502310001
Giro Bank 1500047

Orco Bank 1081290195
CIBC FirstCaribbean 1002423

U kunt eventueel ook betalen aan het loket van de Ontvanger. Dit kan alleen met uw bankpas. Houdt u in dit geval rekening met oplopende
wachttijden. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 7.45 – 15.30 uur.

» Retour- en bezoekadres: Regentesselaan z/n, Willemstad, Curaçao

