
OB1 - 1Z*1EDNED

> Bezoekadres   Bonaire: Kaya L.D. Gerharts 12 | Kralendijk | tel. 715-8585. Saba: Matthew Leven stone Street | The Bottom | tel. 416-3941
 St. Eustatius: H.M Queen Beatrix Street | Oranjestad | tel. 318-33 25/26

Uitstelregeling 
voor het indienen van de jaarrekening 
met bijlagen voor de opbrengstbelasting

Op grond van artikel 5.10 lid1 Belastingwet BES zijn lichamen welke belastingplichtig zijn voor de opbrengstbelasting 
verplicht binnen negen maanden na afloop van het boekjaar hun jaarrekening inclusief bijlagen in te dienen.  
Op grond van artikel 5.10 lid 4 Belastingwet BES kan de inspecteur onder door hem te stellen voorwaarden uitstel  
verlenen voor het indienen van de jaarrekening inclusief bijlagen.

Hierna zullen de voorwaarden worden weergegeven waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor  
uitstel van het indienen van de jaarrekening inclusief bijlagen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen een individuele 
belastingplichtige welke uitstel vraagt voor het indienen van de jaarrekening inclusief bijlagen en belastingconsulenten 
welke uitstel vragen voor een groep van belastingplichtigen voor het indienen van hun jaarrekening inclusief bijlagen.

Uitstelregeling individueel belastingplichtigen 
Individuele belastingplichtigen, welke niet in staat zijn binnen negen maanden na afloop van het boekjaar hun  
jaarrekening inclusief bijlagen in te dienen, kunnen op verzoek drie maanden uitstel worden verleend.

Om voor dit uitstel in aanmerking te komen  gelden volgende voorwaarden:
•	 U moet voor de uiterste indieningsdatum (indien uw boekjaar een kalenderjaar betreft is dit altijd voor 1 oktober)  

een schriftelijk en ondertekend verzoek indienen.
•	 U moet in dit verzoek het cribnummer vermelden, het boekjaar waarop het verzoek betrekking heeft en tevens  

de reden waarom u om het uitstel verzoekt.
•	 U moet de jaarrekening inclusief bijlagen over het voorafgaande boekjaar tijdig  hebben ingediend.  

(laatste geldt niet voor verzoeken om uitstel voor het indienen van de jaarrekening en bijlagen over het jaar 2011)

U kunt voor bovengenoemd verzoek ook gebruik maken van het formulier verzoek om uitstel welke staat vermeld  
op onze website www.belastingdienst-cn.nl. Dit formulier is tevens te verkrijgen aan de balie van onze kantoren.  
Mocht u gebruik maken van het formulier, dient dit volledig te zijn ingevuld en ondertekend.

Uitstelregeling belastingconsulenten
Belastingconsulenten, welke niet in staat zijn binnen negen maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekeningen  
inclusief bijlagen voor al hun clienten in te dienen, kunnen op verzoek zes maanden uitstel worden verleend.  
De jaarrekeningen en bijlagen van die clienten waarvoor om uitstel wordt verzocht moeten vervolgens gespreid en  
gelijkelijk (1/6 per maand) over deze periode van zes maanden worden ingediend.

Om voor dit uitstel in aanmerking te komen gelden volgende voorwaarden:
•	 De belastingconsulent doet voor 1 september van elk jaar een schriftelijk en ondertekend verzoek voor  

die clienten waarvoor om uitstel wordt verzocht. 
•	 Bij het verzoek moet een lijst zijn bijgesloten welke clienten het betreft, met vermelding van cribnummer  

(in oplopende volgorde) naam en welk boekjaar het betreft.
•	 Indien het een nieuwe client betreft dient tevens een machtiging te zijn bijgevoegd, waaruit blijkt dat de  

belastingconsulent namens de client gemachtigd is.
•	 De jaarrekening inclusief bijlagen over het voorafgaande boekjaar van de client moet tijdig zijn ingediend  

(laatste geldt niet voor verzoeken om uitstel voor het indienen van de jaarrekening en bijlagen over het jaar 2011).
•	 De belastingconsulent moet met betrekking tot het voorafgaande boekjaar aan de eis van de gespreide en  

gelijkelijke indiening van de jaarrekeningen en bijlagen hebben voldaan.

Mocht met betrekking tot laatst genoemde voorwaarde blijken, dat de belastingconsulent zich niet aan de gespreide 
indiening van de jaarrekeningen en bijlagen houdt, zal de uitstelregeling met betrekking tot dat jaar onmiddellijk worden 
ingetrokken. 

Verwerking van de verzoeken om uitstel 
Individuele belastingplichtigen welke hebben verzocht om uitstel ingevolge de uitstelregeling individuele  
belastingplichtigenvoor krijgen schriftelijk bericht dat hun verzoek is toegewezen of afgewezen. 
Belastingconsulenten welke hebben verzocht om uitstel ingevolge de uitstelregeling belastingconsulenten krijgen  
schriftelijk bericht met betrekking tot welke clienten het verzoek is toegewezen of afgewezen. Tevens zal het aantal  
worden vermeld dat maandelijks moet worden ingediend.

Bijzonder uitstel 
Er wordt geen verder uitstel verleend als op grond van boven genoemde regelingen. 
Indien op grond van bijzondere omstandigheden zoals overmacht niet kan worden voldaan aan de gestelde inleve-
ringsdatum kan slechts een verzoek om bijzonder uitstel worden ingediend. Het verzoek moet zijn gemotiveerd en per 
individuele belastingplichtige worden ingediend. 


