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1 Blijft de Belastingdienst open of bereikbaar en zo ja, op welke manier? 

Al onze informatieloketten zijn gesloten. Er wordt verzocht zoveel mogelijk 
gebruik te maken van onze digitale mogelijkheden. Gaarne contact opnemen 
met de desbetreffende afdeling van de Belastingdienst voor vragen, het 
indienen en ophalen van documenten. Alle nodige informatie om dit te doen 
treft u op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.cw 

 

2 Worden verzoeken voor de online portalen afgehandeld? 

Ja, alle verzoeken worden afgehandeld. Houd u wel rekening mee met het 
feit dat de noodgedwongen maatregelen rondom het COVID-19 ook  
gelden voor het personeel van de inspectie. Dit betekent dat onze dagelijkse 
bezetting ook minder is geworden met gevolg dat het langer kan duren 
voordat de verzoeken afgehandeld worden. 

 
3 Hoe wordt met de termijn van het indienen van de voorlopige aangifte 

Winstbelasting 2019 omgegaan? 

De termijn voor het indienen van de voorlopige aangifte Winstbelasting 
2019 wordt niet verlengd. De inleverdatum blijft dan ook 31 maart 2020. 

 
4 Hoe wordt er omgegaan met verzoeken waarbij de winst lager wordt 

aangegeven op de voorlopige aangifte Winstbelasting 2019? 

Verzoeken waarbij een lagere winst is aangegeven, kunnen via het 
e-mailadres winstbelasting@gobiernu.cw ingediend worden. 
U krijgt dan een bevestiging van ontvangst. Deze zullen conform de normale 
procedure worden beoordeeld en de belastingplichtige zal per post of via 
e-mail op de hoogte van de beslissing van de inspecteur worden gebracht. 
De Inspecteur heeft een termijn van 15 werkdagen om antwoord te geven. 

Aangepaste diensten ivm COVID-19 Tot nader 
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5 Hoe wordt met de termijn voor aangiften Inkomstenbelasting 2019 
omgegaan? 

De uitnodigingen voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2019 
zullen binnenkort worden verzonden. De indieningsdatum hiervan wordt 
verschoven naar 1 augustus 2020. 

 

6 Komt er een uitstel van betaling voor de op de voorlopige aanslag 
verschuldigde Winstbelasting 2019 tot 31 december 2020, of langer indien 
de situatie verergert? 

Nee, er komt geen uitstel. De datum blijft staan op 31 maart 2020. 

 

7 Hoe wordt met de termijn voor uitstel van betaling omgegaan? 

Voor gevallen die aantoonbaar nadelig getroffen zijn door het 
Coronavirus COVID-19, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. 
Hoe u dit moet doen, wordt omschreven in de informatie 
Aangepaste diensten Belastingdienst ivm COVID-19 die u kunt treffen 
op www.belastingdienst.cw 

 
8 Komt er voor ondernemers een tegemoetkoming voor de uitstel van betaling 

van belastingen en/of premies om faillissementen tegen te gaan? 

Voor gevallen die aantoonbaar nadelig getroffen zijn door het Coronavirus 
COVID-19, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. Hoe u dit 
moet doen, wordt omschreven in de informatie Aangepaste diensten 
Belastingdienst ivm COVID-19 die u kunt treffen op www.belastingdienst.cw 

http://www.belastingdienst.cw/
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9 Hoe wordt met de termijn om een bezwaarschrift in te dienen omgegaan? 

Indienen Bezwaarschrift bij de Inspectie der Belastingen 

Normaliter moet u binnen 2 maanden na dagtekening uw bezwaarschrift 
indienen. Dit wordt voor aanslagen met een dagtekening van 1 januari t/m 
30 juni 2020 nu 4 maanden. De bezwaartermijn voor deze aanslagen is dus 
verlengd met 2 maanden. 

 
 

Verzoek uitstel van betaling bij de Ontvanger ivm bezwaar 

De Ontvanger is bevoegd uitstel in verband met bezwaar te verlenen 
op verzoek van een belastingschuldige. Het verzoek om uitstel bij de 
Ontvanger staat in principe los van de termijn van indiening van 
het bezwaar. Mits de belastingschuldige samen met het verzoek om 
uitstel ivm bezwaar aantoont dat het bezwaar is ingediend (met 
bijvoeging kopie bezwaarschrift), zal de Ontvanger overgaan tot het 
behandelen hiervan. Verzoeken om uitstel ivm bezwaar worden in 
principe toegewezen voor een termijn ‘tot en met de beslissing van 
de inspecteur’. 

 
10 Is het proces van terugbetalen van de Belastingdienst van teveel betaalde 

belasting of premies aangetast door het COVID-19? 

De Belastingdienst is bezig met de aanslagregeling Inkomstenbelasting van 
de aangiftes van de jaren 2018 en ouder die in mei 2019 zijn ingediend. Als 
de aanslag in een restitutie resulteert, zal de restitutie hiervan plaatsvinden, 
na verrekening van eventuele andere schulden bij de Ontvanger. 

Houd u wel rekening mee met het feit dat de noodgedwongen  
maatregelen rondom het COVID -19 ook gelden voor het personeel van de 
Belastingdienst. Dit betekent dat onze dagelijkse bezetting is aangepast met 
gevolg dat dit langer kan duren. 



FAQ 

Aangepaste diensten 
ivm COVID-19 
Tot nader order 

Ministerie van 

Financiën 
Inspectie der Belasting 

 

 

 

11 Blijft de Douane Curaçao open of bereikbaar en zo ja, op welke manier? 

Aangepaste diensttijden zijn in werking getreden voor de diverse 
douaneposten en afdelingen. Tevens zijn er enkele diensten via telefoon of 
per e-mail te doen. Meer informatie treft u op www.douane.cw 

 

12 Kan ik nog producten importeren? 

Ja, u kunt gerust producten importeren. De procedure voor invoer, uitvoer 
en doorvoer van goederen bij de Douane Curaçao is niet gewijzigd. 

De aangifte en de afhandeling geschied zoals gewoonlijk via het online 
aangifteprogramma “Asycuda World”. 

Ook de Douane Curaçao doet er alles aan om de verspreiding van 
COVID-19 tegen te gaan en hanteert de ‘social distancing’ maatregelen. 
Houdt u dus rekening met mogelijk extra tijd! 

 

13 Moeten geïmporteerde producten eerst in quarantaine? 

Nee, geïmporteerde producten moeten niet eerst in de quarantaine.  
Dit behoudens eventuele bijzondere gevallen waar dit noodzakelijk is. 

De Douane Curaçao heeft altijd al een nauw en secuur veiligheidsbeleid 
wat ook nu vanzelfsprekend wordt geïmplementeerd. 

http://www.douane.cw/

