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Inleiding
Dit infoblad is bedoeld voor alle ondernemers en ondernemingen die een oude belastingschuld hebben bij Departamento di Impuesto. Onder een oude belastingschuld vallen
alle aanslagen die een dagtekening hebben tot en met
31 december 2012.
Een belastingaanslag of erfpachtschuld moet u binnen de
wettelijke termijn betalen. Het kan echter voorkomen dat u
door uw financiële situatie niet op tijd kunt betalen.
Departamento di Impuesto biedt tot en met 31 december
2013 de mogelijkheid voor ondernemers of ondernemingen
om in aanmerking te komen voor een flexibele betalingsregeling. Voor persoonlijke belasting– of erfpachtschulden
van de ondernemer geldt de flexibele betalingsregeling
voor particulieren.
Voor zakelijke belastingschulden van ondernemers en ondernemingen zijn de volgende betalingsregelingen mogelijk:

 Een betalingsregeling van maximaal 6 maanden.
 Een betalingsregeling van maximaal 18 maanden.
 Een betalingsregeling van maximaal 60 maanden.
Om in aanmerking te komen voor een van deze flexibele
betalingsregelingen gelden wel bepaalde voorwaarden.
In dit infoblad kunt u onder andere lezen welke voorwaarden er gelden voor de verschillende betalingsregelingen en
hoe u een verzoek kunt indienen.
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een
betalingsregeling
Om in aanmerking te komen voor een betalingsregeling
gelden de volgende voorwaarden:

 Er is sprake van eenmalige omstandigheden. Er mogen
dus geen structurele problemen zijn met de onderneming.
 De onderneming wordt door Departamento di Impuesto
als voldoende levensvatbaar beschouwd.
 Er zijn geen mogelijkheden om een lening te krijgen bij
een derde om de belastingschuld te betalen.
Betalingsregeling van maximaal 6 maanden
U kunt een verzoek indienen voor een betalingsregeling van
maximaal 6 maanden. In het algemeen zal Departamento di
Impuesto dit verzoek zonder nader onderzoek inwilligen
tenzij er bijvoorbeeld invorderingmoeilijkheden verwacht
worden.

Betalingsregeling van maximaal 18 maanden
U kunt ook een verzoek indienen voor een betalingsregeling
van maximaal 18 maanden.
In dit geval gaat Departamento di Impuesto de betalingscapaciteit van de onderneming berekenen. Dit gebeurt
meestal aan de hand van de liquiditeitsbegroting van de
onderneming.
Als u minimaal 25% van de belastingschuld in één keer betaalt, hoeft u over dat gedeelte geen rente en verzuimboete
meer te betalen. Vergrijpboete over dat gedeelte op een
aanslag uit 2004 of ouder, die boven 100% is vastgesteld,
wordt verlaagd tot 100%.
U kunt dus door minimaal 25% van uw belastingschuld in
één keer te betalen uw uiteindelijke belastingschuld verlagen.
Betalingsregeling van maximaal 60 maanden
Bij bijzondere omstandigheden kunt u een verzoek indienen
voor een betalingsregeling tussen de 18 en maximaal 60
maanden. Voorbeelden van bijzondere omstandigheden
zijn:

 De belastingschuldige heeft onverwachte hoge kosten
moeten maken om zijn bedrijf in stand te houden of om
grote verliezen te voorkomen.
 Het bedrijf verricht grotendeels werkzaamheden voor de
overheid en wordt niet op tijd betaald.
 Het bedrijf heeft in verband met de economische crisis
belangrijke afnemers verloren.
 Het bedrijf wordt geconfronteerd met een cumulatie van
aanslagen en/of naheffingsaanslagen.
Ook in dit geval gaat Departamento di Impuesto de betalingscapaciteit van de onderneming berekenen.
Afhankelijk van de hoogte van uw belastingschuld en of u
wel of niet minimaal 25% van de belastingschuld in één keer
betaalt, wordt het aantal maanden vastgesteld waarin u uw
belastingschuld mag betalen. Over het gedeelte dat u in
één keer betaalt, hoeft u geen rente en verzuimboete meer
te betalen. Vergrijpboete over dat gedeelte op een aanslag
uit 2004 of ouder, die boven 100% is vastgesteld, wordt verlaagd tot 100%.
U kunt dus door minimaal 25% van uw belastingschuld in
één keer te betalen uw uiteindelijke belastingschuld verlagen.
In de tabel op de ommezijde kunt u zien wat de mogelijkheden zijn.
Hoe dient u een verzoek voor een betalingsregeling in?
Voor alle verzoeken voor een betalingsregeling moet u een
afspraak maken met een invorderaar. Een invorderaar is een
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Hoogte belastingschuld

Betalingsregeling bij aflossing van 25% of meer in één keer: Betalingsregeling zonder aflossing ineens
of een aflossing van minder dan 25%

Kleiner dan 100.001

Van 18 t/m 24 maanden

Van 18 t/m 20 maanden

100.001 - 200.000

Van 25 t/m 30 maanden

Van 21 t/m 25 maanden

200.001 - 400.000

Van 31 t/m 40 maanden

Van 26 t/m 32 maanden

400.001 - 500.000

Van 41 t/m 48 maanden

Van 33 t/m 40 maanden

500.001 - 1.000.000

Van 49 t/m 54 maanden

Van 41 t/m 46 maanden

1.000.001 en hoger

Van 55 t/m 60 maanden

Van 47 t/m 53 maanden

medewerker die gespecialiseerd is op het gebied van inning
van belastingen. Voor een afspraak met een invorderaar kunt u
bellen naar telefoonnummer 522-7423 tussen 08.00 en 12.00
uur of tussen 13.00 en 16.00 uur ‘s middags. De telefoniste zal
uw persoonsnummer vragen. Houd dit dus bij de hand.
Wat moet u meenemen naar de afspraak?
Om de betalingscapaciteit van de onderneming te kunnen
berekenen heeft de invorderaar de volgende documenten
nodig:

 Ingevuld DB35 formulier. Dit formulier is verkrijgbaar via
www.siad.aw of bij de klantenservice van Departamento di
Impuesto te Camacuri 2 of van het hulpbestuurskantoor in
San Nicolas.
 Liquiditeitsbegroting van de onderneming.
Bevestiging van de betalingsregeling
Nadat Departamento di Impuesto akkoord is gegaan met uw
verzoek voor een betalingsregeling, ontvangt u een bevestigingsbrief. In deze brief staan de data waarop elke betalingstermijn vervalt, het bedrag dat u moet betalen en voor welke
belastingsoort de betalingsregeling geldt.
Nakomen van de betalingsregeling
De betalingsregeling is een overeenkomst tussen u en Departamento di Impuesto. U bent verplicht u te houden aan de
gemaakte afspraken. Betaal daarom het afgesproken bedrag
vóór de vervaldatum. Als u de betalingsregeling niet nakomt,
zal Departamento di Impuesto deze stopzetten en overgaan
tot invorderingsmaatregelen.
Tot slot
Mocht u na het lezen van dit infoblad nog vragen hebben, dan
kunt u bellen of langsgaan bij de klantenservice van Servicio di
Impuesto te Camacuri 2 of van het hulpbestuurskantoor in San
Nicolas.
Telefoonnummer Camacuri 2:
Telefoonnummer San Nicolas:

522-7423
584-5507

