Vrijstelling loonbelasting
Leest u vóór het beantwoorden van
onderstaande vragen eerst de
bijgaande toelichting!

Toelichting
Met dit formulier vraagt u ons toestemming om geen loonbelasting/premie volksverzekeringen meer
in te laten houden over pensioenuitkeringen die u ontvangt uit Curaçao.
Woont u in een ander land dan Curaçao, maar hebt u een pensioenuitkering uit Curaçao en wordt op
dit inkomen loonheffing ingehouden? Het kan zijn dat u dan geen belasting hoeft te betalen in
Curaçao over dat inkomen. In dat geval hoeft de uitkerende instantie ook geen loonheffing in te
houden op het moment dat u dat inkomen uitbetaald krijgt. Met dit formulier vraagt u vrijstelling aan
voor het inhouden van:
– Loonbelasting
– premies volksverzekeringen
Wij beoordelen of u loonbelasting en/of premie volksverzekeringen moet betalen. Dit formulier is
alleen bedoeld voor pensioenuitkeringen.
Invullen en opsturen
Controleer of u het formulier volledig hebt ingevuld. En controleer of u de woonplaatsverklaring hebt
bijgevoegd. Stuur alles in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
Inspectie de belastingen
Afdeling loonbelasting
Regentesselaan z/n
U mag het verzoek per e-mail versturen naar loonbelasting@gobiernu.cw
U kunt telefonisch contact opnemen via (+5999) 7342543 of 7342544

» 1 Persoonlijke gegevens
(gehuwde vrouw haar meisjesnaam)

1A

Uw achternaam

1B

Voornamen

1C

Crib-nummer

1D

Adres

1E

Postcode / woonplaats

1F

Land

1G

Nationaliteit

(eerste voluit en verdere voorletters)

(indien niet bekend ID-nummer Curaçao)

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

1H

E-mailadres

1K

Geboortedatum

1L

Telefoonnummer

1M

Naam werkgever of
uitkerende instantie

1N

Bruto bedrag per jaar

dd

mm

jjjj

» 2 Voorwaarden aanvraag
Voordat u dit formulier invult, moet u controleren of u aan onderstaande voorwaarde voldoet.
Als dat niet het geval is, nemen wij het formulier niet in behandeling.
2A

Hebt u een verklaring dat u fiscaal inwoner bent van uw woonland?
☐

Ja

Stuur de verklaring mee met dit formulier.

☐

Nee

U hoeft het formulier niet verder in te vullen en op te sturen.
U kunt geen vrijstelling van loonheffing aanvragen.

» 3 Ondertekening
Ik verklaar dit verzoek om vrijstelling loonbelasting, duidelijk, stellig en zonder voorbehoud naar waarheid te hebben
ingevuld.

Datum

Plaats

Handtekening
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