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    INSPECTIE DER BELASTINGEN CURACAO  

            WTC, PISCADERAWEG Z/N TEL. 7342555 

 

    AANGIFTEBILJET SUCCESSIEBELASTING 

    AANGIFTEBILJET OVERGANGSBELASTING 

  

 

 

 

De vragen 1 tot en met 7 moeten worden ingevuld wanneer: 

de overledene op het moment van overlijden ingezetene was van Curaçao. 

 

Voor de beantwoording van de vragen kan - wanneer het biljet niet voldoende ruimte 

biedt – blanco papier worden gebruikt, dat door de aangevers moet worden 

ondertekend als bijlage behorende bij deze aangifte. 

 

 

 

1. Gegevens betreffende de overledene  
 

Naam: 

Geboortedatum: 

Overlijdensdatum: 

Laatste huisadres en woonplaats:  

 

 

2. Gegevens betreffende de burgerlijke staat 

    en testament van de overledene 

 

a. Was de overledene op de sterfdag  ongehuwd gehuwd       gehuwd geweest 

 (on)gehuwd of gehuwd geweest?           

 

b. Indien de overledene gehuwd was, waren er  ja   nee  

huwelijksvoorwaarden?  

Zo ja, een kopie hiervan bijvoegen. 

 

c. Hoeveel kinderen laat de overledene na?        Aantal:             

 

d. Heeft de overledene een testament gemaakt? ja    nee  

      Zo ja, een kopie hiervan bijvoegen. 

 

e. Heeft de overledene een codicil gemaakt?   ja    nee 

      Zo ja, een kopie hiervan bijvoegen. 
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3. Gegevens betreffende de nalatenschap van de overledene 

 

 Bezittingen 

Eigen woning  

a. Adres (ligging) eigen woning:…………………………………………………. 

b. Waarde van eigen woning:…………………………………………………………  

 

  Overige onroerende zaken 

a. Adressen (ligging) overige onroerende zaken:…………………………………. 

b. Waarde overige onroerende zaken:……………………………………………..  

       

Bank- en girotegoeden 

a. Naam Bank/Giro en rekeningnummer:……………………………………………. 

b. Saldo bank- en girorekening:……………….……………………………………… 

 

Contanten:…………………………………………………………………………….… 

 

Vorderingen 

a. Omschrijving vordering:……………………………………………………………... 

b. Waarde vordering:…………………………………………………………………… 

 

Restituties 

a. Omschrijving restituties:……….…………………………….……………………… 

b. Waarde restituties:…………………………………………………………………… 

 

Effecten        

a. Omschrijving effecten:…………………………………………………………….. 

b. Waarde effecten:…………………………………………………………………… 

      

Overige roerende zaken     

a. Omschrijving roerende zaken:………………………………………………….. 

b. Waarde roerende zaken:………………………………………………………….. 

 

Ondernemingsvermogen 

a. Naam en adres onderneming:……………………………………………….………. 

b. Waarde ondernemingsvermogen:…………………………………………………… 

 

Aandeel onverdeelde boedel     

a. Omschrijving onverdeelde boedel:…………………………………………………... 

b. Waarde onverdeelde boedel:………………………………………………………… 

 

Overige verkrijgingen    

a. Omschrijving overige verkrijgingen:………………………………………………… 

b. Waarde overige verkrijgingen:………………………………………………………. 
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Schulden 

Schulden onder hypothecair verband  

a. Naam hypothecaire instelling:……………………………………………………… 

b. Saldo hoofdsom op sterfdatum:…………………………………………………….. 

 

Overige rentedragende schulden 

a. Naam schuldeiser:……………………………….………………………………….. 

b. Saldo schuld op sterfdatum:………………………………………………………... 

 

Belastingschulden 

a. Omschrijving belastingschuld:.……………………………………………………… 

b. Bedrag belastingschuld op sterfdatum:……………………………………………… 

 

Schulden premies AOV/AWW  

a. Omschrijving premieschuld:………………………………………………………… 

b. Bedrag premieschuld op sterfdatum:………………………………………………... 

 

Huishoudelijke schulden 

a. Omschrijving huishoudelijke schuld:………………………………………………... 

b. Bedrag huishoudelijke schuld op sterfdatum:……………………………………

      

Overige schulden   

a. Omschrijving overige schulden:……………………………………………………... 

b. Bedrag overige schulden op sterfdatum:………………………………………. 

        

 

4.  Begrafeniskosten:………………………………………………………………………. 

 

 

 

5. Gegevens betreffende de verkrijger(s) 

     

Naam:…………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum:.………………………………………………………………………... 

Adres:..…………………………………………………………………………………. 

Verwantschap tot de overledene:………………………………………………………. 

Wijze van verkrijging:………………………………………………………………….. 

 

Naam:..………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………... 

Adres:…………………………………………………………………………………… 

Verwantschap tot de overledene: ………………………………………………………. 

Wijze van verkrijging:………………………………………………………………….. 

 

Naam:……………………………………………………………………………………  

Geboortedatum:………………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………… 

Verwantschap tot de overledene:……………………………………………………….. 

Wijze van verkrijging:………………………………………………………………….. 
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6. Verdere gegevens 

 

a. Bezat de overledene voor zover u bekend goederen   ja   nee  

      als bezwaarde erfgenaam of legataris? 

 

      Zo ja, gaarne hiernaast een omschrijving geven   --------------------------------- 

      van de bezwaarde goederen.                  ---------------------------------         

 

     Zo ja, gaarne hiernaast de naam, het adres en   Naam:…………………… 

     geboortedatum vermelden van de persoon aan      Adres:……………………. 

      wie de bezwaarde goederen moeten worden uitgekeerd. Geboortedatum:…………. 

  

b. Bezat de overledene voor zover u bekend goederen    ja  nee 

welke met vruchtgebruik zijn belast? 

      

      Zo ja, gaarne hiernaast een omschrijving geven   --------------------------------- 

      van de met vruchtgebruik belaste goederen                ---------------------------------         

       

      Zo ja, gaarne de titel vermelden waarbij het    --------------------------------- 

      vruchtgebruik is ingesteld (kopie akte opsturen)                       ---------------------------------          

       

      Zo ja, gaarne hiernaast de naam, het adres en   Naam:…………………… 

geboortedatum vermelden van de vruchtgebruiker      Adres:……………………. 

             Geboortedatum:…………. 

 

      Zo ja, gaarne hiernaast de naam, het adres en   Naam:…………………… 

geboortedatum vermelden van de degene van                  Adres:……………………. 

wiens leven het vruchtgebruik afhangt    Geboortedatum:…………. 

 

      Zo ja, gaarne hiernaast het tijdvak vermelden               --------------------------------- 

      waarvoor het vruchtgebruik is ingesteld                                   ---------------------------------         

 

c. Bezat de overledene voor zover u bekend goederen    ja  nee 

welke met periodieke uitkeringen zijn belast? 

 

      Zo ja, gaarne hiernaast het bedrag van de    --------------------------------- 

      periodieke uitkeringen vermelden (kopie akte opsturen)           ---------------------------------         

     

      Zo ja, gaarne hiernaast de naam, het adres en   Naam:…………………… 

      geboortedatum vermelden van de persoon die        Adres:……………………. 

      de periodieke uitkeringen geniet               Geboortedatum:…………... 

  

      Zo ja, gaarne hiernaast de naam, het adres en   Naam:…………………… 

geboortedatum vermelden van de degene van                  Adres:……………………. 

wiens leven de periodieke uitkeringen afhangen   Geboortedatum:…………. 

       

      Zo ja, gaarne hiernaast het tijdvak vermelden               --------------------------------- 

      waarvoor de periodieke uitkering zijn ingesteld                        ---------------------------------         
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d. Heeft de overledene voor zover u bekend     ja   nee  

      belastbare schenkingen gedaan? 

 

      Zo ja, gaarne hiernaast een omschrijving inclusief de            --------------------------------- 

      waarde geven van de goederen die hij heeft geschonken       ---------------------------------         

 

     Zo ja, gaarne hiernaast de naam, het adres en   Naam:…………………… 

     geboortedatum vermelden van de persoon aan        Adres:……………………. 

     wie de goederen zijn geschonken.    Geboortedatum:…………. 

  

  

7. Gegevens betreffende de aangever(s) en de ondertekening 

 

De aangifte moet worden ondertekend door alle aangevers. 

De ondergetekenden verklaren de aangifte, die op dit biljet (en de bijlagen is gesteld), zonder 

voorbehoud naar waarheid te hebben gedaan. 

 

Te                                                         de 

 

Ondertekening 

 

…………………………………………..             …………………………………………... 

 

……………………………………………..  …………………………………………... 

 

……………………………………………..  …………………………………………... 

 

Naam:       Naam: 

Geboortedatum:     Geboortedatum: 

Adres:       Adres:  

Beroep:      Beroep: 

Relatie tot overledene:    Relatie tot overledene: 

Gekozen woonplaats:     Gekozen woonplaats: 

 

Naam:       Naam: 

Geboortedatum:     Geboortedatum: 

Adres:       Adres:  

Beroep:      Beroep: 

Relatie tot overledene:    Relatie tot overledene: 

Gekozen woonplaats:     Gekozen woonplaats: 

 

Naam:       Naam: 

Geboortedatum:     Geboortedatum:    

Adres:       Adres: 

Beroep:      Beroep: 

Relatie tot de overledene:    Relatie tot de overledene: 

Gekozen woonplaats:     Gekozen woonplaats: 
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De vragen 8 tot en met 13 moeten worden ingevuld wanneer: 

 

a) de overledene op het moment van overlijden geen ingezetene was van Curaçao en 

b) de overledene eigenaar was van een of meerdere hier ter lande gelegen of gevestigde 

onroerende zaken. 

 

 

Voor de beantwoording van de vragen kan – wanneer het biljet niet voldoende ruimte 

biedt – blanco papier worden gebruikt, dat door de aangevers moet worden 

ondertekend als bijlage behorende bij deze aangifte. 

 

 

 

8. Gegevens betreffende de overledene   

 

Naam: 

Geboortedatum: 

Overlijdensdatum: 

Laatste huisadres en woonplaats: 

 

 

 

 

9. Gegevens betreffende de burgerlijke staat 

    van de overledene 

 

a.   Was de overledene op de sterfdag           

 (on)gehuwd of gehuwd geweest?           ongehuwd       gehuwd       gehuwd geweest  

 

b.   Indien de overledene gehuwd was, waren er                      

huwelijksvoorwaarden?                                        ja                              nee 

Zo ja, een kopie hiervan bijvoegen.  

 

c.   Hoeveel kinderen laat de overledene na?        Aantal:             

 

d.   Heeft de overledene een testament gemaakt? ja    nee  

      Zo ja, een kopie hiervan bijvoegen. 

 

 

10. Gevens betreffende de hier gelegen/gevestigde  

nagelaten onroerende za(a)k(en) 

 

a. Adres (ligging) van de onroerende zaak:……………………………………………… 

b. Waarde van de onroerende zaak:……………………………………………………… 

 

a. Adres (ligging) van de onroerende zaak:……………………………………………… 

b. Waarde van de onroerende zaak:……………………………………………………… 
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11. Gegevens betreffende de verkrijger(s)     

Naam:………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum:…………………………………………………………………………….. 

Adres:………………………………………………………………………………………. 

Verwantschap tot de overledene:…………………………………………………………… 

Bedrag van de verkrijging: 

 

Naam:………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum:……………………………………………………………………………. 

Adres:……………………………………………………………………………………… 

Verwantschap tot de overledene:…………………………………………………………... 

Bedrag van de verkrijging:…………………………………………………………………. 

 

 

12. Verdere gegevens 

 

Zijn er –voor zover u bekend- andere 

gegevens die voor de aanslagregeling van 

belang kunnen zijn? 

Zo ja, welke gegevens zijn deze? 

 

 

13. Gegevens betreffende aangever(s) en de ondertekening 

 

De aangifte moet worden ondertekend door alle aangevers. 

De ondergetekenden verklaren de aangifte, die op dit biljet ( en de bijlagen ) is gesteld, 

zonder voorbehoud naar waarheid te hebben gedaan.  

 

Te      de  

 

Ondertekening 

 

……………………………………….        ………………………………………….  

 

……………………………………….         ………………………………………….  

 

Naam:      Naam:  

Geboortedatum:     Geboortedatum: 

Adres:       Adres: 

Beroep:      Beroep: 

Relatie tot overledene:    Relatie tot overledene: 

Gekozen woonplaats:    Gekozen woonplaats:  
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Naam:      Naam:  

Geboortedatum:     Geboortedatum: 

Adres:       Adres: 

Beroep:      Beroep: 

Relatie tot overledene:    Relatie tot overledene: 

 

 

Naam:      Naam:  

Geboortedatum:     Geboortedatum: 

Adres:       Adres: 

Beroep:      Beroep: 

Relatie tot overledene:    Relatie tot overledene: 

 

 

 

 

Naam:      Naam:  

Geboortedatum:     Geboortedatum: 

Adres:       Adres: 

Beroep:      Beroep: 

Relatie tot overledene:    Relatie tot overledene: 

 

 

 

Naam:      Naam:  

Geboortedatum:     Geboortedatum: 

Adres:       Adres: 

Beroep:      Beroep: 

Relatie tot overledene:    Relatie tot overledene: 

 


