Aangiftebiljet B 2018

Voor belastingplichtigen die niet
in Caribisch Nederland wonen

Tax Return Form B 2018
For foreign tax payers
Eilandgebied Island territory
CRIB nummer CRIB number

CRIB nummer echtgeno(o)t(e) Spouse’s CRIB number
Datum van uitreiking Date of Issue
Datum van indiening Date of submission
LET OP: u dient het aangiftebiljet binnen 2 maanden na de uitreikdatum
ingevuld en ondertekend bij de Belastingdienst terug te bezorgen.
Het is mogelijk om uitstel aan te vragen voor het indienen van de aangifte.
Na de indieningsdatum wordt geen uitstel verleend! Maak een kopie van de
aangifte voor eigen gebruik.
NOTE: you must ensure that the completed and signed tax return form is submitted to
the Belastingdienst within 2 months of the date of issue. After the tax return deadline date
postponement is not granted. Make a copy of the tax return form for personal use.

						> 		Ondertekening Signature
Ik (wij) verkla(a)r(en) deze aangifte
duidelijk, stellig en zonder
voorbehoud te hebben ingevuld.
I (we) declare that I (we) have completed
this return form clearly, truthfully and
without reservations.

Datum Date			

|
Handtekening van uzelf Your signature									Handtekening van uw echtgeno(o)t(e) Your spouse’s signature

|																		|

						1 		Persoonlijke gegevens
1a

Zijn uw naam, adres, ID- of
CRIB- nummer niet juist
vermeld? Vermeld de juiste
gegevens hiernaast
Is your name, address, ID or CRIB
number incorrect? Please provide
the correct details opposite

Personal details

Naam Name			

|
Adres Address

|
ID-nummer ID number													CRIB-nummer CRIB number

|																		|
1b

Uw telefoonnummers
Your telephone numbers

Privé Private															Werk Work:

|																		|
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1c

Aan welke persoon binnen
Caribisch Nederland kan
inlichtingen over deze aangifte
worden gevraagd? Which person
in Caribisch Nederland can we
request for information about this
tax return?

1d

Wat is uw geboortedatum?
What is your date of birth?

1e

Vermeld de naam en het IDnummer van uw echtgeno(o)t(e)
State the name and ID number of
your spouse
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Naam Name			

|
Adres Address

|
Telefoonnummer Telephonenumber						

|								
dd mm jjjj dd mm yyyyy

|				
Naam Name													ID-nummer ID number

|																		|

						2		Opbrengst van bedrijf of beroep Income from profession or company
												Stuur de balans en verlies- en winstrekening mee Send balance sheet and profit and loss report

2a
2b
2c
2d
2e

Opbrengst van bedrijf of beroep
Income from profession or company
Af: investeringsaftrek
Af: investment tax credit
Aftrekken: 2a -/- 2b
Deduct: 2a -/- 2b
Bij: desinvesteringsbijtelling
Bij: investment additional income
Optellen 2c + 2d					
Add up 2c + 2d						

Man Male

Vrouw Female

2a

2a

2b

−

> naar verzamelstaat
to summary

2e

−

2c

2c
2d

2b

+

2d

+

2e

Hieronder geeft u aan de bedrijven en beroepen die door u zelf of door vaste vertegenwoordigers of gemachtigden binnen
Caribisch Nederland worden uitgeoefend. Indicate below the companies operated and professions run or practised by you or permanent /
authorized representatives in Caribisch Nederland

|
|
|
|
|
|
|
|
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						3		Opbrengst van arbeid Income from work
3a
3b
3c
3d
3e
3f

Opbrengst van bestaande dienstbetrekking
Income from existing employment
Opbrengst van functies (commissaris of bestuurder)
Income from job positions (supervisory director or director)
Opbrengst van pensioenen
Income from pensions
Optellen 3a t/m 3c
Add 3a to 3c
Aftrekken vaste aftrek (USD 280 ) of werkelijke kosten*
Deduct fixed deduction (USD 280) or actual costs*
Aftrekken: 3d -/- 3e				
> naar verzamelstaat
Deduct: 3d -/- 3e
				
to summary

Man Male

Vrouw Female

3a

3a

3b

3b

3c

3c

3d

3d

3e

−

3f

3e

−

3f

* De vaste aftrek van USD 280,- is niet van toepassing op inkomsten uit vroegere dienstbetrekking (pensioenen).
The fixed deduction of USD 280 is not applicable to income from previous employment (pensions).

Ingehouden loonbelasting Deducted Loonbelasting
Naam en adres inhoudingsplichtige Name and address of withholding agent Man Male

Vrouw Female

|

USD

USD

|

USD

USD

|

USD

+ USD

USD

USD

+

						4		Opbrengst van roerend kapitaal afhankelijk van bedrijf of beroep/product

								Income from movable capital depending on company or profession/product
4a
4b
4c

4d
4e

Opbrengst van roerend kapitaal (m.u.v. effecten)
Income from movable capital (other than securities)
Af: aftrekbare kosten in verband met deze inkomsten
Deduct: deductible costs related to this income
Aftrekken: 4a -/- 4b
Vul bij een negatief bedrag 0 in. Let op: Vul het negatieve
bedrag in op blz.7						
Deduct: 4a -/- 4b
If amount is negative, enter USD 0.
Note: Enter negative amount in page 7
Buiten aanmerking gebleven kosten voorgaande jaren
Costs from previous years not taken into account
Aftrekken 4c -/- 4d Vul bij een negatief bedrag 0 in > naar verzamelstaat
Deduct: 4c -/- 4d If amount is negative, enter USD 0
> to summary

Man Male

Vrouw Female

4a

4a

4b

- 4b

4c

4c

4d

- 4d

4e

4e

-

-
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						5		Opbrengst van roerend kapitaal Income from movable capital
5a

Opbrengst van hypothecaire schuldvorderingen
Income from mortgage-based debts
5b Winstuitkeringen en rente, ontvangen van een binnen de Caribisch
Nederlandse gevestigde vennootschap waarin belastingplichtige
een aanmerkelijk belang heeft
Profit distributions and interest received from a company established in
Caribisch Nederland in which the taxpayer has a substantial interest.
5c Opbrengst uit vervreemding van aanmerkelijk belang aandelen
Income from the sale of substantial interest shares
5d Optellen: 5a+5b+5c
Add: 5a+5b+5c
5e Af: aftrekbare kosten in verband met deze inkomsten
Deduct: deductible costs related to this income
5f Aftrekken: 5d min 5e. Vul bij een negatief bedrag 0 in.
Let op! Vul het negatieve bedrag in op blz. 9.
Deduct: 5d less 5e. If amount is negative, enter USD 0.
Note: Enter negative amount in page 7.
5g Buiten aanmerking gebleven kosten voorgaande jaren
Costs in previous years not taken into account.
5h Aftrekken: 5f min 5g. Vul bij een negatief bedrag 0 in > naar verzamelstaat
Deduct: 5f less 5g. If amount is negative, enter USD 0.
to summary

Man Male

Vrouw Female

5a

5a

5b

5b

5c

5c

5d

5d

5e

5e

5f

−

5g
5h

−

5f

5g
−

−

5h

U vermeldt hier ingeval van hypothecaire schuldvorderingen op de genoemde onroerende goederen de adressen en de namen van de
hypotheekgevers of de eigenaren van de bezwaarde goederen. For mortgage-based debts on the stated immovable properties, enter here the names
and addresses of the mortgagor or the owners of the encumbered goods.

|
|
|

						6		Giften
6a
6b
6c

Donations

Giften aan binnen Caribisch Nederland gevestigde instellingen
Donations to institutions established in Caribisch Nederland.
Af: 1% van het inkomen (zie letter A in verzamelstaat) (minimaal USD56)
Deduct: 1% of the income (see letter A in the summary) (minimum USD 56)
Aftrekken: 6a min 6b							> naar verzamelstaat
Deduct: 6a less 6b						
to summary

Het verschil mag niet hoger zijn dan 3% van het inkomen
Geef hiernaast het bedrag van het inkomen weer. Zie verzamelstaat, letter A
The difference should not exceed 3% of the income
Also enter the amount of the income. See letter A in the summary.

Man Male

Vrouw Female

6a

6a

6b

6b

6c

- 6c

USD

-

USD

						7		Verliescompensatie Compensation of losses
>

Man Male
Jaar
Year

Verlies
Loss

Reeds gecompenseerd in
voorgaande jaren Already
compensated in previous years

Te compenseren verlies in
kalenderjaar Losses to be
compensated in calendar year

Nog te compenseren verliezen
Losses still to be compensated

2013
2014
2015
2016
2017

+
> naar verzamelstaat
to summary
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Vrouw Female
Jaar
Year

Verlies
Loss

Reeds gecompenseerd in
voorgaande jaren Already
compensated in previous years

Te compenseren verlies in
kalenderjaar Losses to be
compensated in calendar year

Nog te compenseren verliezen
Losses still to be compensated

2013
2014
2015
2016
2017

+
> naar verzamelstaat
to summary

						8		Belastingvrije som Tax-free amount and allowance
Belastingvrije som
Tax-free sum

USD 11.920
USD 1.348

Ouderentoeslag
Elderly benefit
Totale belastingvrije som en toeslag
Total tax-free sum and benefit

Man Male

Vrouw Female

USD

USD
+

Let op: als buitenlands belastingplichtige heeft
u doorgaans geen recht op de belastingvrije
som en de toeslag.
Note: As a foreign taxpayer you are usually not entitled
to the tax-free amount and the benefit.

8a

Woont u in een van de andere landen van
het Koninkrijk?
Do you live in one of the other countries of the
Kingdom?

8b

Bent u in het bezit van een beschikking
90%-regeling voor buitenlands
belastingplichtigen?
Are you in possession of a decision on a 90%
arrangement for foreign taxpayers?

8c

Wenst u bij deze een beschikking
90%-regeling aan te vragen?
Do you hereby wish to apply for a decision on
a 90% arrangement?

n ja yes			 n nee no

8d

Indien vraag 8b of 8c met Ja is beantwoord,
vul dan hier uw zuiver wereld inkomen in.
If you have answered yes to question 8b or 8c, 		
enter the net world income here.

|

n ja yes			 n nee no

n ja yes			 n nee no

Indien u voldoet aan de 90%-regeling, heeft u net als binnenlands belastingplichtingen recht op:
- de belastingvrije som en eventueel op de toeslagen. Lees de toelichting.
- aftrek persoonlijke verplichtingen en buitengewone lasten. (vraag 9 en 10). Lees de toelichting!
If you are eligible for the 90% arrangement, like national taxpayers you will be entitled to:
- the tax-free amount and possibly the allowances. Read the notes.
- deduction of personal obligations and extraordinary costs (questions 9 and 10). Read the notes!
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						9
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Persoonlijke lasten Personal costs

											> Eigen woning Owner-occupied home
9a
9b
9c
9d
9e

Onderhoudskosten (2% van de waarde voor de grondbelasting; maximaal USD 1.676)
Maintenance costs (2% of value for grondbelasting; maximum USD 1.676)
Rente en kosten van geldlening en premies aflopende overlijdensrisicoverzekering
met een maximum van USD 15.364 Interest and costs of loans and premiums expired
life insurance with a maxim um of USD 15.364
Premies brand- en natuurrampenverzekeringen
Premiums fire and natural disaster insurance
Optellen 9a + 9b + 9c
Add up 9a + 9b + 9c
Vermeld het totale bedrag aan schulden i.v.m. de eigen woning per 31/12/2018
Indicate the total amount of debts in relation to owner-occupied home as of 31/12/2018

9a
9b
9c

+

9d
9e

											> Lijfrenten Annuities
9f

9f

Lijfrenten, pensioenen, andere periodieke uitkeringen en verstrekkingen
Annuities, pensions, other regular payments and allowances

Gegevens begunstigde
Information beneficiary

Naam Name											

|
Adres Address															

|
Woonplaats Town																	ID- of CRIB-nummer ID or CRIB number

|
Wat is uw relatie met begunstigde
What is your relationship to the beneficiary

|

											> Rente en kosten van geldlening Interest and cost of loans
9g

Rente en kosten van geldlening (voorzover niet vermeld bij vraag 9b)
Maximaal USD 1.397/2.794 (ongehuwd/gehuwd)
Interest and costs of loans (if not given in answer to question 9b)
Maximum USD 1.397/2.794 (ongehuwd/gehuwd)

9h

Vermeld de grootte van de totale schuld per 31-12-2018
Indicate the extent of total debt as of 31-12-2018

9g

9h

											> Giften Donations
9i
9j
9k
9l

Giften aan binnen de BES eilanden gevestigde instellingen
Donations to organisations based within the BES eilanden
Af: 1% van het (gezamenlijke) inkomen (zie letter A in verzamelstaat) (minimaal USD 56)
Deduct; 1% of (collective) income (see letter A in the summary) (minimum USD 56)
Aftrekken 9i - 9j (het verschil mag niet groter zijn dan 3% van het (gezamenlijke) inkomen (zie letter A in verzamelstaat)
Deduct 9i -9j (the difference may not be larger than 3% of the (collective) income (see letter A in the summary)
Optellen 9d + 9f + 9g + 9k 							
> naar verzamelstaat
Add up 9d + 9f + 9g + 9k
							
to summary

9i
9j

−

9k
9l

IB3-2Z-18-EDNEDENG

7

						10

Aangiftebiljet B Tax Return Form B | 2018

Buitengewone lasten Extraordinary costs

											> Levensonderhoud, ziekte, bevalling, invaliditeit en overlijden Livelihood, illness, pregnancy, invalidity and death
10a Uitgaven voor levensonderhoud van: Payment for livelihood of:
				>
Kinderen van 27 jaar of ouder en naaste verwanten (maximaal USD 1.397
				
per ondersteunde met een maximum van 10% van het persoonlijk inkomen
				van belastingplichtige)
					Children aged 27 or older or next of kin (maximum USD 1,397 per supported person 		
				
up to a maximum of 10% of the taxpayer’s income)
				>
Zieke of gebrekkige kinderen tot en met 26 jaar
					Sick or infirm children up to the age of 26

10a

10b

10b Tegemoetkomingen in deze kosten
Compensation of these costs
10c Aftrekken 10a -/- 10b
Deduct 10a -/- 10b

Gegevens begunstigde
Information beneficiary

+

−

10c

Naam Name											

|
Adres Address														

|
Woonplaats Town 																	ID- of CRIB-nummer ID or CRIB number

|
Wat is uw relatie met begunstigde
What is your relationship to the beneficiary

|

10d Uitgaven voor ziekte, bevalling, invaliditeit en overlijden
Payments for illness, pregnancy, invalidity and death
10e Tegemoetkomingen in deze kosten
Compensation of these costs
10f Aftrekken 10d -/- 10e
Deduct 10d -/- 10e

10d

10g Optellen 10c + 10f
Add up 10c + 10f
10h Drempel: 5% van het (gezamenlijke) inkomen met een minimum van USD 838
Threshold: 5% of (collective) income (minimum USD 838)
10i Aftrekken 10g -/- 10h
Deduct 10g -/- 10h

10g

10e

−

10f

10h

−

10i

											> Studie Education
10j Uitgaven voor opleiding of studie voor een beroep van uzelf of uw echtgenote
Payments for professional training or education for you or your spouse
10k Tegemoetkomingen in verband met deze uitgaven
Compensation in connection to these payments
10l Aftrekken 10j - 10k
Deduct 10j - 10k
10m Uitgaven voor studiekosten van kinderen tot en met 26 jaar die een MBO, HBO, WO of vergelijkbare
opleiding volgen (maximaal USD 5.587 per kind per ouder) Payments for educational costs for children up to
the age of 26 who are completing MBO (Intermediate Vocational Education), HBO (Higher Vocational Education),
WO (Higher education) or similar (maximum USD 5.587 per child per parent)
10n Tegemoetkomingen in verband met deze uitgaven
Compensation in connection to these payments
10o Aftrekken 10m -/- 10n
Deduct 10m -/- 10n
Vermeld naam, woonplaats, opleiding en eigen inkomen van het kind/de kinderen:
Indicate name, town, training and own income of the child/children:

10j
10k

−

10l
10m

10n

−

10o

|
|
|
10p Optellen 10i + 10l + 10o 									> naar verzamelstaat
Add up 10i + 10l + 10o
to summary

10p
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Verzamelstaat

Summary

							>

Verzamelstaat

Summary

Man Male

Bedrijf of beroep							
neem over van vraag 2e
Company or profession 						
take from question 2e
Arbeid									neem over van vraag 3f
Work 									
take from question 3f
Roerend kapitaal bedrijf of beroep of product		
neem over van vraag 4e
Movable capital company or profession or product 		
take from question 4e
Roerend kapitaal niet belegd in bedrijf of beroep
neem over van vraag 5h
Moveable capital not invested in company or profession
take from question 5h
Uw inkomen								
Your income						
		
Persoonlijke verplichtingen					
neem over van vraag 9l
Personal expenses				
			
take from question 9l
Buitengewone lasten						
neem over van vraag 10p
Extraordinary expenses							take from question 10p
Giften									neem over van vraag 6c
Donations 						
			
take from question 6c
Uw zuiver inkomen							Aftrekken A t/m D
Your net income						
		
Deduct A up to and including D
Verliescompensatie							neem over van vraag 7
Loss compensation							take from question 7
Belastbaar inkomen						E -/- F
Taxable income
Belastingvrije som en toeslag					
neem over van vraag 8
Tax free amount plus allowance					
take from question 8
Belastbare som							G -/- H
Taxable amount
Bent u verzekerd voor de volksverzekeringen
AOV, AWW en werknemersdeel zorgverzekering?
Are you insured for national insurance AOV, AWW and
the employee’s zorgverzekering?
Indien u bij de vorige vraag ja heeft ingevuld
geef dan aan voor welke verzekering.
If you have answered yes to the previous question,
indicate for which insurance.

							>

Vrouw Female

+

+

A

A

B

B

C

C

D

−

E

D

−

E

F

−

G

F

−

G

H

−

H

−

I

I

n ja yes			 n nee no

n ja yes			 n nee no

n AOV

n AOV

n AWW

n ZV

n AWW

n ZV

Nadere gegevens Additional information

												 Ruimte voor het verstrekken van nadere gegevens. Als dit biljet voor de beantwoording van één of meer
												 vragen of voor het geven van een toelichting onvoldoende ruimte biedt, vervolgt u de aangifte op een
												 afzonderlijk vel papier. U dient op dat papier uw naam, ID- en CRIB-nummer en het belastingjaar te
												vermelden. Space for the provision of additional information. If this form is not sufficient to answer one or more 		
												 questions or to give an explanation, continue on a separate sheet of paper. You must state your name, ID and CRIB 		
												number and the tax year on that sheet of paper.

|
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							> Buiten aanmerking gebleven kosten voorgaande jaren (t/m 2013)
								Ineligible deductible costs from previous years (up to and including 2013)

Deze kosten kunnen uitsluitend in mindering worden gebracht op positieve inkomsten uit dezelfde
								
bron van de komende 5 jaren!
These costs can only be deducted from positive incomes from the same source for the coming 5 years!

Vraag
4e 		
Roerend kapitaal bedrijf of beroep/product
Question 4e		 Movable capital company or profession/product		

>

Man Male

Jaar
Year

Aftrekbare kosten
Deductible costs

Reeds gecompenseerd
Already compensated

Te compenseren in het kalenderjaar
To compensate in calendar year

2013
2014
2015
2016
2017
> naar verzamelstaat
to summary

>

Vrouw Female

Jaar
Year

Aftrekbare kosten
Deductible costs

Reeds gecompenseerd
Already compensated

Totaal Total

Te compenseren in het kalenderjaar
To compensate in calendar year

2013
2014
2015
2016
2017
> naar verzamelstaat
to summary

Totaal Total
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Vraag
5h 		
Question 5h		

>
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Roerend kapitaal niet belegd in bedrijf of beroep
Movable capital not invested in company or profession

Man Male
Jaar
Year

Aftrekbare kosten
Deductible costs

Reeds gecompenseerd
Already compensated

Te compenseren in het kalenderjaar
To compensate in calendar year

2013
2014
2015
2016
2017
> naar verzamelstaat
to summary

>

Totaal Total

Vrouw Female
Jaar
Year

Aftrekbare kosten
Deductible costs

Reeds gecompenseerd
Already compensated

Te compenseren in het kalenderjaar
To compensate in calendar year

2013
2014
2015
2016
2017
> naar verzamelstaat
to summary

Totaal Total
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