AANGIFTEBILJET VOOR HET VOLDOEN VAN

RENTEBELASTING
Door ambtenaar te stempelen:

Let op: lees voor het invullen eerst de toelichting
Vul eventueel ook de achterzijde in.
Lever dit deel in bij de Ontvanger of de Inspectie afdeling winstbelasting
Laat nooit uw aangifte achter bij de Bank.
Rentebelasting (tijdvak)
jaar / periode (1-4)

………….…. - ………………

Uiterste datum aangifte en betaling

Rente-inkomen
Betaalde rente

Tarief

NAf
,

Plaats/ Datum
Bijlagen:

0

_________________________

8,5%

0

Belasting
NAf
,

0

0

Handtekening inhoudingsplichtige/
Gemachtigde
_______________________

Nee
Naam

_______________________

Telefoonnummer

_______________________

Ja, aantal: _________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze strook niet meezenden
BETALINGSFORMULIER
Zie ommezijde voor gebruiksaanwijzing

Betaalkenmerk

Over te schrijven/ te storten

Gld
Rentebelasting / periode
………… - ………….

Van Girorekening

ct

Betaalkenmerk

Van Bankrekening
Rentebelasting: jaar / periode (1-4)
………… - ………….

Bedrag

Van/ door

CRIB-nummer
Betaald aan:
Op rekening van
Betaald door:
Handtekening:

AANGIFTEBILJET VOOR HET VOLDOEN VAN

RENTEBELASTING
Indien ondertekend door gemachtigde:
Geef naam, adres en telefoonnummer van de
gemachtigde:

Naam gemachtigde:
Straatnaam:

Nummer:

Telefoonnummer:

Let op: vul onderstaande gegevens alleen in als de
gegevens op de voorzijde niet juist zijn.
Indien rechtspersoon:
Geef de formele naam van de inhoudingsplichtige:

Formele naam:

Geef de handelsnaam van de inhoudingsplichtige:

Handelsnaam:

Geef het vestigingsadres:

Straatnaam:

Nummer:

Land:
Indien het postadres anders is dan het vestigingsadres:
Geef het Postadres:

_________

Postadres:
Land:

_________

In te vullen door de Inspectie der Belastingen
Aangifte geaccepteerd?

Ja
Nee, vanwege:
Handtekening ontbreekt
Anders, namelijk:

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Dit deel dient u bij uw betaling aan het loket mee te brengen.

E parti aki bo mester entrega na momento di pago na Loket.

Gebruiksaanwijzing
Met dit biljet kunt u overschrijven of contant betalen.

Instrukshon di uso
Ku e biljet aki por transferi o paga kesh.

Overschrijving via Bank of Giro
Onderteken het biljet en vul uw Bank- of Girorekening-nummer in.
Vul zonodig het bedrag uw naam en volledig adres in en zend het
biljet naar de Giro of uw Bank. De strook behoudt u.

Transferensha
Firma i yena bo number di kuenta di Banko o Giro riba e
biljet na e espasionan indika. Yena si mester e suma, bo
number i adres kompletu i entrega e biljet aki na Biro o
bo Banko, ku lo enkarga su mes ku sobra. Warda e strook
komo komprobante.

Kontante betaling aan een loket
Op alle Postkantoren, Girokantoren, Banken en bij de Ontvanger
kunt u betalen. Vul zonodig het bedrag, uw naam en volledig adres in.
Na betaling ontvangt u de strook terug als “bewijs van storting”.

Pago kesh na loket
Na tur Postkantoor, Girokantoor, Banko i ofisina di Ontvanger bo por
paga. Yena si tin mester e suma, bo number i adres kompletu riba e
biljet. Despues di pago e strook lo keda retorna komo komprobante di
pago.

Rekeningnummers Ontvanger
MCB ...........23329507
Giro Bank ...1500047
SFT Bank ...0011.502310.001

Banco di Caribe .....306495.01
RBC Royal Bank ...8.000.000.104.14.6229
Orco Bank ..............1081290195

Banko Sentral Kòrsou i Sint Maarten ........191181030
FirstCaribbean International Bank Curaçao (CIBC): 570000566

Indien u de bijgevoegde acceptgiro niet gebruikt bij uw bankoverschrijving, vermeldt dan in ieder geval het betaalkenmerk bij het overmaken. Si bo
no hasi uso di e “acceptgiro” inkluí ora ta hasi pago via banko, en todo kaso hasi menshon di e “betaalkenmerk”.

