Per 1 mei 2015, sluiten de kassa’s
van de Belastingdienst CN
De Belastingdienst (B/CN) stopt met het uitvoeren van taken die door het bedrijfsleven
uitgevoerd kunnen worden. Wij zien deze verandering als een belangrijke stap op weg
naar de ontwikkeling van onze eilanden en economie.
Hierdoor kunt u per 1 mei 2015 alleen nog maar per bank betalen. B/CN heeft bij alle banken op Bonaire
een bankrekening om de betalingskosten zo laag mogelijk te houden.

Waar vindt u het betalingskenmerk?
Bijna alle B/CN documenten zijn voorzien van een
betalingskenmerk. U vindt dit bovenaan het document
dat u van B/CN ontvangt. U vindt dit achter het
woord ‘betalingskenmerk’. Als u dit betalingskenmerk gebruikt bij uw betaling, garandeert B/CN
een juiste verwerking van uw betaling. In die gevallen
dat bovenaan uw brief een betalingskenmerk
ontbreekt, vermeld dan uw cribnummer, het
belastingsoort en de periode waarvoor u betaalt.

Betalen via de bank kan op de volgende
manieren:
Bij een lokale bank via online banking
De procedure kunt u opvragen bij uw bank.
Als u een aanslag betaalt vermeldt dan a.u.b.
het juiste aanslagnummer. Als u een aangifte ABB/
LB/OVB/KSB/OPB betaalt vermeldt u dan a.u.b.
het juiste betalingskenmerk. U vindt dit bovenaan
het document dat u van B/CN ontvangt, achter
het woord betalingskenmerk.
* Belangrijk: lever uw aangifte in bij B/CN.
Betaling via de loketfunctie van uw lokale bank
Als u een aanslag betaalt vermeldt dan a.u.b.
het juiste aanslagnummer. Als u een aangifte ABB/
LB/OVB/KSB/OPB betaalt vermeldt u dan a.u.b.
het juiste betalingskenmerk. U vindt dit bovenaan

het document dat u van B/CN ontvangt, achter het
woord betalingskenmerk. Normaliter is betalen via
@HOME online banking kosteloos.
* Belangrijk: lever uw aangifte in bij B/CN.

Handleiding voor het betalen van
verschillende belastingen:
Hoe betaal ik motorrijtuigenbelasting (MRB) ?
Als u motorrijtuigenbelasting betaalt via online
banking of via de loketfunctie van uw bank vermeldt
u dan a.u.b. duidelijk uw naam en kenteken.
Na betaling kunt u de volgende werkdag (minimaal
24 uur later) met het geldige verzekeringsbewijs en
het transactie bewijs (bv een printje van uw online
betaling) en/of uw ID naar B/CN om uw sticker
op te halen.
Wat te doen als u een nieuwe auto heeft?
U gaat naar de verzekeringsmaatschappij en deze
vraagt een kenteken voor u aan bij het OLB.
Daarna kunt u het bedrag voor de kentekenplaat,
de sticker en de MRB aan B/CN overmaken.
Na betaling kunt u de volgende werkdag (minimaal
24 uur later) met het geldige verzekeringsbewijs en
het transactie bewijs en/of uw ID naar B/CN om
uw sticker op te halen. De kentekenplaat kunt u
bij het OLB ophalen.
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Hoe betaal ik als ik een betalingsregeling heb?
Als u betaalt vermeldt dan a.u.b. het juiste
betalingskenmerk (dit begint met een jaartal
gevolgd door RG) van uw betalingsregeling,
dit staat op uw brief.
Hoe betaal ik alimentatie?
Als u betaalt vermeldt dan a.u.b. het juiste
betalingskenmerk. Dat betalingskenmerk is
bovenaan de brief vermeldt.
Hoe betaal ik grondbelasting?
Als u betaalt vermeldt dan a.u.b. uw cribnummer
gevolgd door het juiste betalingskenmerk.
Hoe betaal ik erfpacht?
Als u betaalt vermeldt dan a.u.b. uw cribnummer
gevolgd door het juiste betalingskenmerk.

Hoe betaal ik voor ABB bij invoer?
Maak een (online) overboeking op het rekeningnummer van B/CN bij uw bank en vermeldt daarbij
het betalingskenmerk. Het betalingskenmerk voor
betaling van de verschuldigde ABB bij invoer vindt u
op uw invoer documenten. Deze betalingsreferentie
staat in het veld documentnummer en begint altijd
met een A of C gevolgd door een nummer combinatie.
Kan ik meerdere belastingen tegelijk betalen
met een overmaking?
Wij vragen u om dit a.u.b. zo weinig mogelijk te
doen via online banking.
Maak a.u.b. aparte overschrijvingen, zo helpt u
ons bij een foutloze verwerking. Betaalt u via het
loket van uw bank en u betaalt ineens zorgt u er
dan a.u.b. voor dat alle betalingskenmerken
duidelijk vermeldt worden op het betalingsbewijs.
Dit helpt ons bij een foutloze verwerking.

De bankrekeningnummers van de Belastingdienst CN:
MCB : # 402.917.08
RBC : # 8400000 180 872 997

BDC : # 306.388.02
GIRO : # 21100017

ORCO : # 760.1000.195

De 2015 tarieven voor de MRB vindt u hieronder:
Brandstof
Benzine
Diesel

Kenteken (letter) Heel jaar
B of V
USD 189.95
B of V
USD 838.00

Half jaar
USD 95.00
USD 419.00

Kentekenplaat
USD 8.60
USD 8.60

Kosten Sticker
USD 2.25
USD 2.25

Benzine
Diesel

TX of AB
TX of AB

USD 136.90
USD 209.50

USD 68.45
USD 104.75

USD 8.60
USD 8.60

USD 2.25
USD 2.25

Benzine
Diesel

BF of MF
Z

USD 136.90
USD 1,257.00

USD 68.45
USD 628.50

USD 5.60
USD 5.60

USD 1.40
USD 1.40

