Toelichting beleid
uitstelregeling
voor belastingconsulenten
Belastingdienst/
Caribisch Nederland
Deze brochure is bedoeld voor alle
belastingconsulenten die gebruik
willen maken van de uitstelregeling.
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Waarom deze brochure?
Deze brochure is bedoeld voor alle belastingconsulenten die gebruik willen maken van de uitstelregeling.
Zowel de belastingplichtige als de belastingconsulent kan uitstel aanvragen voor het doen van de aangifte
inkomstenbelasting en het indienen van de jaarstukken opbrengstbelasting. Deze regeling geldt voor aangiften
van particulieren, ondernemers alsmede voor het indienen van de jaarstukken opbrengstbelasting.
Deze regeling geldt voor aangiften van particulieren en ondernemers voor de inkomstenbelasting.
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Uitstel aanvragen
Belastingplichtigen moeten vóór een bepaalde datum aangifte doen. Voor aangiften inkomstenbelasting
over 2017 is de uiterste inleverdatum 15 mei 2018. Voor het indienen van de jaarstukken opbrengstbelasting over het boekjaar 2017 is die datum 30 september 2018.
Voor het doen van aangiften inkomstenbelasting en jaarstukken opbrengstbelasting kunt u uitstel aanvragen.
U kunt individueel uitstel aanvragen of gebruikmaken van de Uitstelregeling belastingconsulenten.
Voordelen van de uitstelregeling voor belastingconsulenten zijn:
> met 1 verzoek kunt u voor meerdere klanten tegelijk uitstel aanvragen;
> u hebt tot 1 april 2019 de tijd om aangifte inkomstenbelasting 2017 te doen dan wel jaarstukken
opbrengstbelasting 2017 in te dienen.
De uiterste inleverdatum staat in de uitstelbrief inkomstenbelasting en/of de uitstelbrief indienen jaarstukken
opbrengstbelasting.

2.1 Uitstelregeling belastingconsulenten
Als belastingconsulent kunt u namens meerdere klanten tegelijkertijd uitstel aanvragen voor het doen van
aangiften inkomstenbelasting en jaarstukken opbrengstbelasting. Hiervoor maakt u gebruik van de
Uitstelregeling belastingconsulenten. U hebt dan meer tijd om de aangiften alsmede de jaarstukken voor
uw klanten in te dienen.
Als u uitstel krijgt, kunt u de aangiften inkomstenbelasting en jaarstukken opbrengstbelasting over het boekjaar
2017 doen tot 1 april 2019, verdeeld over 6 perioden. Dat doet u volgens een inleverschema, welke in onderdeel
5 wordt toegelicht. In het belang van uw klanten moet u zich houden aan dit schema.
U krijgt van ons 1 inleverschema voor zowel de aangiften inkomstenbelasting als de jaarstukken opbrengstbelasting.

2.2 Uitstelregeling
Dit beleid is slechts geldig voor aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2017 en jaarstukken voor de
opbrengstbelasting die betrekking hebben op het boekjaar 2017.
Ingevolge artikel 8.4, lid 1 jo. artikel 5.10, lid 1 van de Belastingwet BES geldt voor belastingplichtigen een termijn
waarbinnen de aangiftebiljetten inkomstenbelasting en de jaarstukken voor de opbrengstbelasting moeten
worden ingediend.
Artikel 8.6 jo. artikel 5.10, lid 4 van de Belastingwet BES verlenen aan de inspecteur de bevoegdheid om uitstel
te verlenen voor het indienen van de aangiftebiljetten inkomstenbelasting respectievelijk de jaarstukken voor
de opbrengstbelasting.
Naast het individueel aanvragen van uitstel, legt de Belastingdienst/ Caribisch Nederland (hierna: B/CN) door
middel van dit beleidsbesluit vast de wijze waarop aan belastingconsulenten middels één verzoek voor meerdere
belastingplichtigen tegelijk uitstel kan worden aangevraagd. Bijkomend gevolg is dat de belastingconsulent meer
tijd heeft om de aangiften voor zijn klanten te doen, omdat langer uitstel wordt verleend dan in het geval van
individueel uitstel.
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2.3 Voorwaarden uitstelregeling
Om in aanmerking te komen voor de uitstelregeling voor belastingconsulenten dient u aan de volgende
voorwaarden te voldoen:
> a ls belastingconsulent moet u ondernemer zijn voor de ABB en aan uw aangifte- en betalingsverplichtingen
voldoen. Onder het begrip belastingconsulent wordt verstaan een persoon of lichaam welke voor of namens
anderen fiscale werkzaamheden verricht en als zodanig bij de Kamer van Koophandel als belastingconsulent
of administratiekantoor is ingeschreven;
>u
 verzoekt om toepassing van de regeling door het inleveren bij de B/CN van een uitstellijst met uw klanten
die u wenst op te nemen in de uitstelregeling;
>d
 e uitstellijst kan door u worden aangevuld tot en met 30 september 2018 met uitzondering van belastingplichtigen die reeds een aanmaning hebben ontvangen. Daarvoor kan geen uitstel meer worden aangevraagd;
>w
 anneer de uitstellijst wordt ingediend na 30 september 2018 wordt geen uitstel verleend;
>d
 e B/CN reageert op uw verzoek door middel van een brief;
>u
 ontvangt op basis van uw uitstellijst voor die belastingplichtigen algeheel uitstel tot 1 april 2019 met dien
verstande dat:
•o
 p de BES eilanden gevestigden lichamen of personen die in het belastingjaar zijn geliquideerd resp. hun
onderneming hebben gestaakt, verplicht zijn hun jaarrekening resp. aangifte binnen de wettelijke termijn in
te dienen. Uitstel voor die gevallen wordt individueel beoordeeld;
>h
 et algehele uitstel tot 1 april 2019 geldt voor zowel de aangiften inkomstenbelasting als voor de jaarstukken
opbrengstbelasting;
> na 30 september 2018 dient u als belastingconsulent volgens een inleverschema de stukken in waarbij per ultimo
einde van elke maand gedurende de looptijd van de regeling een tijdsevenredig quotum gehaald moet worden.
Voor een juiste toepassing van de uitstelregeling moeten wij uw meest recente gegevens hebben.
Als u bijvoorbeeld verhuist, de tenaamstelling van uw onderneming wijzigt of met uw activiteiten stopt,
dan moet u dit zo snel mogelijk doorgeven. Deze wijziging(en) dient u schriftelijk aan B/CN door te geven.
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Uw verantwoordelijkheid als belastingconsulent
Wij beschouwen u als rechtsgeldige vertegenwoordiger van uw klanten. Als u een verzoek om uitstel doet en
wij uitstel verlenen, verlenen wij daarmee uitstel aan uw klanten. Als u de uitstelregeling niet goed toepast,
zijn de eventuele gevolgen voor uw klant. Het is daarom op de eerste plaats in het belang van uw klant dat u zich
houdt aan de voorwaarden van de uitstelregeling. U bent er als belastingconsulent voor verantwoordelijk dat u
uw klanten informeert over het aanvragen van uitstel voor het doen van aangifte en de jaarstukken
en de gevolgen daarvan.
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De verwerking van uw verzoek
Nadat wij uw uitstelverzoeken hebben ontvangen, krijgt u van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging.
Bij de verwerking van uw uitstelverzoeken controleren wij de gegevens inhoudelijk. Als wij een uitstelverzoek
afkeuren, krijgt u hiervan bericht. Ingevolge het inleverschema moet u een bepaalde hoeveelheid aangiften
alsmede jaarstukken inleveren per inleverperiode.
U krijgt ook een overzicht met alle CRIB nummers waarvoor wij uitstel verlenen.
Voor deze aangiften geldt de uitstelregeling die loopt tot 1 april 2019.
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Aangiften doen
Tijdens de uitstelperiode moet u de aangiften doen alsmede de jaarstukken indienen volgens een inleverschema.
Bijvoorbeeld:
U heeft als belastingconsulent 150 aangiftes inkomstenbelasting en 30 jaarrekeningen opgenomen in uw
uitstellijst 2017. Tezamen zijn dat 180 in te dienen stukken per 1 oktober 2018. Het inleverschema ziet er
dan als volgt uit:
Uiterlijk 1 november 2018
Uiterlijk 1 december 2018
Uiterlijk 1 januari 2019
Uiterlijk 1 februari 2019
Uiterlijk 1 maart 2019
Uiterlijk 1 april 2019
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ten minste 16,33%
ten minste 33,33%
ten minste 50.00%
ten minste 66,66%
ten minste 83,33%
100%

30 stukken
60 stukken
90 stukken
120 stukken
150 stukken
180 stukken

Bijzondere situaties
6.1 Uitstel aanvragen nieuwe klant
Een nieuwe klant is een klant die zich bij u meldt na 15 mei 2018, maar vóór het ontvangen van een aanmaning
tot het doen van aangifte of inleveren van jaarstukken.
Voor nieuwe klanten kunt u uitstel aanvragen middels dezelfde werkwijze als genoemd in onderdeel 2.3.

6.2 Afmelden voormalige klant
Wilt u voormalige klanten voor het aangiftejaar 2017 en boekjaar 2017 van uw uitstellijst verwijderen?
Stuur dan tijdig een verklaring beëindiging machtiging naar B/CN.
Als u een klant afmeldt, sturen wij de klant een brief met de nieuwe uiterste inleverdatum.
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Inleverschema
In het belang van uw klanten moet u zich houden aan het inleverschema. Wij controleren of u het
inleverschema volgt. Indien het inleverschema niet wordt gevolgd, treden de volgende gevolgen op
dan wel kunnen de volgende gevolgen optreden:
> indien de aangiften inkomstenbelasting 2017 na de uiterste inleverdatum van 1 april 2019 nog niet zijn
ingediend, wordt een verzuimboete opgelegd aan de individuele belastingplichtige. Vooraf wordt u
geïnformeerd dat de termijn voor indiening bijna verstreken is. Mocht na de uiterste inleverdatum nog
niets zijn ingediend, dan krijgt u eerst een aanmaning m.b.t. de aangifte inkomstenbelasting.
Voor de jaarstukken opbrengstbelasting wordt direct een boete opgelegd;
>h
 et niet voldoen aan de voorwaarden van de uitstelregeling kan leiden tot definitieve uitsluiting van deelname
aan de uitstelregeling, zowel voor de individuele belastingplichtige als voor u als belastingconsulent;
>d
 e uitstelregeling kan worden geweigerd ten aanzien van belastingplichtigen die aan eerdere
aangifteverplichtingen niet voldaan hebben;
>B
 /CN kan besluiten belastingplichtigen die niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen evenmin uitstel
te verlenen;
>B
 /CN behoudt zich het recht voor om deelname van specifieke belastingplichtigen aan de uitstelregeling
gemotiveerd te weigeren.
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Begrippenlijst
Individueel uitstel
Individueel uitstel is uitstel voor 1 aangifte. De belastingplichtige of de belastingconsulent kan Individueel uitstel
aanvragen.
Inleverschema
Op een inleverschema van B/CN staat hoeveel aangiften en/of jaarstukken de belastingconsulent voor het einde
van iedere inleverperiode moet doen. Het schema maakt deel uit van de voorwaarden van de uitstelregeling voor
belastingconsulenten.
Nieuwe klant
Een nieuwe klant is een belastingplichtige die zich via een belastingconsulent meldt na 15 mei 2018, maar
vóór 1 oktober 2018.
Voormalige klant
Een voormalige klant is een belastingplichtige voor wie de eerder bekende belastingconsulent niet meer als
vertegenwoordiger optreedt: de belastingconsulent verzorgt niet meer de aangifte voor deze belastingplichtige.
Een nieuwe belastingconsulent kan het verleende uitstel overnemen of omzetten naar individueel uitstel.
Uitstel
Uitstel is een aanvullende termijn voor het doen van aangifte op verzoek van een belastingplichtige. Ook een
vertegenwoordiger van de belastingplichtige kan uitstel aanvragen, maar het uitstel wordt in alle gevallen aan
de belastingplichtige verleend.
Uitstelregeling belastingconsulenten
Met de Uitstelregeling belastingconsulenten kunnen belastingconsulenten in 1 verzoek namens meerdere
klanten uitstel aanvragen voor het doen van aangiften alsmede jaarstukken. De uitstelregeling geldt zowel voor
de aangiften van particulieren als voor de aangiften van ondernemers alsmede voor het indienen van
de jaarstukken opbrengstbelasting.
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Bijlage 1
B/CN verklaring machtiging op de volgende pagina.
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Machtigings- / Wijzigingsformulier

Voor CRIB nummer For CRIB number

Authorisation / Change form
1
Indien ondertekend door gemachtigde, geef naam, adresgegevens en
telefoonnummer(s) van de gemachtigde.
If signed by an authorised representative,
please give name, address and telephone
numbers of the authorised representative:

Gegevens gemachtigde Information of authorised representative
CRIB nummer CRIB number

Naam gemachtigde Name of the authorised representative

|
Adres Address

|
|
Telefoon Telephone number

Mobiel Cell phone

|

2

|

Wijziging heeft betrekking op Change relates to
n naamgeving name

n adres address

n contactgegevens contact details

n intermediair intermediary

Formele naam Formal name

Gewijzigde naamgeving
Change of name

|
Handelsnaam Trade name

|
Nieuw / gewijzigd adres voor n postadres n postadres / vestigingsplaatsadres
New / changed address for n mailing address n place of residence / establishment address

Gewijzigd adres
Change of address

|
|

Gewijzigde contactgegevens
Change of contact details

Intermediair wijziging
Change of intermediary

Nieuw telefoon nummer (vast) New Telephone number (land line)

Nieuw mobiel nummer New cell phone number

|

|

Nieuw fax nummer New fax number

Nieuw e-mail adres New e-mail address

|

|

CRIB intermediair CRIB intermediary

Naam intermediair Name intermediary

|

|

Adresgegevens Address details of intermediary

|
Kruis aan voor welk belastingmiddel
deze wijziging van toepassing is
Check any tax this change applies to
Ingangsdatum wijziging*
Entry into force of change

3

n LB

n ABB

dd

mm

n OPB

n IB
*Indien wijziging deze datum verplicht In case of a change, this date is compulsory

jjjj yyyy

Ondertekening Signature
Naam Name

|
Handtekening Signature

|

Ontvangst
Receipt

>

Belastingdienst
Datum Date

Stempel Belastingdienst stamp

|

|
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Bijlage 2
Verklaring beëindiging machtiging
Neem de onderstaande tekst letterlijk over in uw verklaring.
Tussen de rechte haken staan de gegevens die u moet invullen.

Verklaring beëindiging machtiging
(afmelding klant voor Uitstelregeling belastingconsulenten)
Aan belanghebbende [vermelden naam, adres en CRIBnummer van uw klant] is uitstel verleend voor het doen
van aangifte dan wel indienen jaarstukken [vermelden belastingsoort en aangiftejaar]. Dit uitstel is verleend
naar aanleiding van een verzoek om toepassing van de Uitstelregeling belastingconsulenten [vermelden jaar]
op naam van de belastingconsulent van belanghebbende [vermelden uw naam, adres en CRIBnummer].
Het verzoek is gebaseerd op een machtiging die belanghebbende aan de belastingconsulent heeft verleend.
De machtiging van belanghebbende is beëindigd.
(Toelichting: maak uw keuze uit de volgende 2 mogelijkheden)
[1 Onbekend is of belanghebbende een andere belastingconsulent heeft gemachtigd.
2 Belanghebbende heeft (nog) geen andere belastingconsulent gemachtigd.]
Verzoek
Ondergetekende(n) verzoekt (verzoeken) de registratie van het verleende uitstel te verwijderen uit
de Uitstelregeling belastingconsulenten.
(Toelichting: maak uw keuze uit de volgende 2 mogelijkheden)
[1 Belanghebbende is geïnformeerd over de gevolgen van dit verzoek.
2 Belanghebbende wordt zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd over de gevolgen van dit verzoek.]
Als gevolg van deze afmelding kan de Belastingdienst/Caribisch Nederland het uitstel herzien dat aan de
belanghebbende is verleend.
Ondertekening
Belastingconsulent 						Belanghebbende
(namens deze) 							
(als dit van toepassing is)

Dit beleidsstuk is vastgesteld namens de directeur van de Belastingdienst/ Caribisch Nederland op xx maand 20xx.
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