Machtiging
Verklaring inkomstenbelasting
voor belastingplichtigen op Aruba,
Curaçao, Sint Maarten of Caribisch
Nederland
Wanneer kunt u deze verklaring gebruiken?
Deze verklaring gebruiken als u inkomengegevens aan DUO wilt laten
doorgeven.
Tip
Maak een kopie van elk formulier dat u instuurt.
Meer informatie
www.duo.nl

						1

Gegevens student/debiteur

1.1	Achternaam

|

Voornaam

|								
Dag				 Maand		 Jaar

Geboortedatum

						2

Gegevens en verklaring belastingplichtige
Lees de toelichting

2.1	Achternaam
Voornaam

|
|																			

2.2	Bent u de vader of moeder van een
student?
2.3	Betaalt u een studieschuld terug
aan DUO?

Ja

		

Nee

Ja

		

Nee

Dag				Maand		Jaar											

Geboortedatum
2.4 Persoonsnummer (Aruba)
Sedulanummer (Curaçao en Bonaire)
		
Crib-nummer (Sint Maarten)
Identiteitsnummer (Saba en
Sint-Eustatius)
		
2.5 Straat en huisnummer
Plaats en eiland

|
|

8406A-SF-010

2 van 2

Dag				Maand		Jaar											

2.6	Ik machtig de Belastingdienst tot
het verstrekken van de gevraagde
gegevens over mijn inkomen

					
Handtekening														

|

						3

Gegevens en verklaring echtgenoot/echtgenote/partner
Lees de toelichting

3.1	Achternaam
Voornaam
3.2	Bent u de vader of moeder van een
student?
3.3	Betaalt u een studieschuld terug
aan DUO?

|
|																			
Ja

		

Nee

Ja

		

Nee

Dag				 Maand		 Jaar

Geboortedatum
3.4 Persoonsnummer (Aruba)
Sedulanummer (Curaçao en Bonaire)
		
Crib-nummer (Sint Maarten)
Identiteitsnummer (Saba en
Sint-Eustatius)
3.2	Ik machtig de Belastingdienst tot
het verstrekken van de gevraagde
gegevens over mijn inkomen

Dag				Maand		Jaar											

					
Handtekening														

|																	

						4

Verklaring van de Belastingdienst
De bedragen in lokale valuta vermelden en aangeven of het om Arubaanse florin of Antilliaanse gulden of Amerikaanse dollars
gaat

4.1	Onderstaande gegevens over het
inkomen betreffen het belastingjaar

																
Er werd geen aangiftebiljet uitgereikt 									Belastingplichtige			Echtgenoot/echtgenote
Zuiver loon volgens de aanwezige loonbelastingkaart						
																											

>

Een aangifte is ingediend, maar nog niet behandeld 						Belastingplichtige			Echtgenoot/echtgenote
Aangegeven belastbaar inkomen											
																				

>

Een aanslag inkomstenbelasting is opgelegd								Belastingplichtige			Echtgenoot/echtgenote

>Vastgesteld belastbaar inkomen (= tabelinkomen)						

																				
Tegen deze aanslag loopt een bezwaar- of beroepsprocedure			 Belastingplichtige			Echtgenoot/echtgenote
				
Nee			
Ja		
Nee
																				 Ja		
4.2 In welke valuta zijn de bedragen?

Arubaanse florin of Antilliaanse gulden		
Amerikaanse dollars

																																			
								
4.3 Ondertekening

Dag				Maand		Jaar											

		 eiland

|

Handtekening inspecteur													Stempel												

|																		|											

Toelichting
Machtiging verklaring inkomsten
belasting voor belastingplichtigen op
Aruba, Curaçao, Sint Maarten of
Caribisch Nederland
Meer informatie
www.duo.nl

Bij 1, 2 en 3
De gegevens van de student/debiteur, de belastingplichtige en diens
echtgenoot/echtgenote/partner moeten altijd volledig worden ingevuld.
Als de ouders gescheiden zijn moeten beide (afzonderlijk) een formulier
invullen en zelf ondertekenen.
Bij 3
Als de echtgenoot/echtgenote/partner van de belastingplichtige de
machtiging ondertekent, is de Belastingdienst bevoegd om zijn of haar
financiële gegevens te verstrekken.
Bij 4
‘Er werd geen aangiftebiljet uitgereikt’ is van toepassing als de
Belastingdienst geen aangiftebiljet heeft uitgereikt, maar er wel
loongegevens op de aanwezige loonbelastingkaart beschikbaar zijn. Het
ingevulde bedrag is afgerond, en in lokale valuta.
‘Een aangifte is ingediend, maar nog niet behandeld’ is van toepassing
als de Belastingdienst wel een aangiftebiljet heeft uitgereikt, maar
het tabelinkomen nog niet heeft vastgesteld. Het ingevulde bedrag is
afgerond, en in lokale valuta.
‘Een aanslag inkomstenbelasting is opgelegd’ is van toepassing als de
Belastingdienst de aanslag heeft vastgesteld. Het ingevulde bedrag is
afgerond, en in lokale valuta.

8406T 010

