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Verklaring 

Loonbelastingverklaring 2023 

Let op:  

Na invulling, indienen bij uw werkgever / 

inhoudingsplichtige. 

 

Leest u vóór het beantwoorden van onderstaande 

vragen eerst de bijgaande toelichting! U vindt deze 

toelichting op de website. 

» 1 Persoonlijke gegevens  

  (gehuwde vrouw haar meisjesnaam) 

1 A Uw achternaam  

  (eerste voluit en verdere voorletters) 

1 B Voornamen  

  (indien niet bekend ID-nummer) 

1 C Crib-nummer           

   
1 D Adres  

  (alleen invullen indien u in het buitenland woont) 

1 E Land  

  dd mm jjjj 

1 F Geboortedatum           

 

1 G Telefoonnummer           

 

» 2 Vragen  

2 A Woonde u op 1 januari van dit jaar in Curaçao? 
☐ Ja 

☐ Nee 

 
Indien u niet in Curaçao woonde hoeft u de volgende vragen niet te beantwoorden, want de basiskorting 

en de toeslagen zijn dan niet van toepassing op u. 

2 B Was u gehuwd op 1 januari van dit jaar? 
☐ Ja 

☐ Nee 

2 C Heeft u recht op de basiskorting? 
☐ Ja 

☐ Nee 

2 D Heeft u recht op de alleenverdienerstoeslag? 
☐ Ja 

☐ Nee 

2 E Heeft u recht op kindertoeslag? 
☐ Ja (vul ook vraag 3 in) 

☐ Nee 

2 F Heeft u recht op ouderentoeslag? 
☐ Ja 

☐ Nee 

2 G Heeft u recht op overgedragen ouderentoeslag? 
☐ Ja 

☐ Nee 
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» 3 Kindertoeslag  

Hieronder de gegevens invullen van de kinderen waarvoor u recht heeft op kindertoeslag.  

Voor meer informatie over kindertoeslag wordt u verwezen naar de toelichting.  
 

Voorletters, eerste 

voornaam voluit 
Achternaam Geboortedatum 

Woonadres kind,  

indien anders dan uw adres: 

Indien van toepassing: 

soort/naam opleiding, naam en 

adres instituut 

     

     

     

     

     

  

Categorie I  x NAf 846 NAf   

Categorie II  x NAf 423 NAf  

Categorie III  x NAf 111 NAf  

Categorie IV  x NAf  85 NAf  

Totaal kindertoeslag NAf  

 

» 4 Ondertekening  

Ik verklaar deze loonbelastingverklaring, duidelijk, stellig en zonder voorbehoud naar waarheid te hebben 

ingevuld. 

 

Datum  Plaats  

 

Handtekening 
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» Notities door de WERKGEVER in te vullen 
Berekening te maken door werkgever/inhoudingsplichtige: 

 

Basiskorting NAf 2.601 

Alleenverdienertoeslag NAf  

Kindertoeslag (totaal overnemen van overzicht) NAf  

Ouderentoeslag NAf  

Overgedragen ouderentoeslag NAf  

Totaal voor het jaar 2022 NAf  

   

Per loontijdvak van een:   

Maand: 1/12 van het totaal =  

Quincena: 1/26 van het totaal =  

Week: 1/52 van het totaal =  

Dag: 1/260 van het totaal =  

Halve dag: 1/520 van het totaal =  

Opmerking:  

Met ingang van 2018 de basiskorting niet meer in de loonbelastingtabellen verwerkt! Het bedrag dat u 

hierboven voor het loontijdvak berekent, brengt u in mindering op het belastingbedrag dat in de 

loonbelastingtabel is vermeld. 

   

» Gegevens van werkgever / inhoudingsplichtige 

 

Crib-nummer          

Naam  

 


