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PUBLICATIEBLAD 
 

MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 28ste september 2018 
tot wijziging van de Ministeriële regeling formeel belastingrecht1 

____________ 

 

De Minister van Financiën, 

 

 Overwegende: 

 

dat het wenselijk is om bij het doen van aangifte over te gaan van het indienen van papieren 

formulieren naar online indiening van gegevens; 

 

 Gelet op: 

 

de artikelen 6, zesde lid, en 39, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene landsverordening 

Landsbelastingen2:  

 

Heeft besloten: 

 

Artikel I 

 

De Ministeriële regeling formeel belastingrecht wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

Artikel 2.2 komt te luiden: 

 

Artikel 2.2 

 

1. Aangifte inkomstenbelasting wordt langs elektronische weg gedaan. 

2. De Inspecteur kan ondersteuning verlenen bij het invullen van de aangifte 

inkomstenbelasting aan particuliere belastingplichtigen met een inkomen, voor aftrek van 

persoonlijke lasten en de buitengewone lasten, dat niet hoger is dan NAf 60.000 of gezamenlijk 

NAf 90.000 per jaar in het geval van gehuwden.  

3. Onder ondersteuning wordt in elk geval verstaan het ondersteunen en hulp bieden bij het 

doen van aangifte inkomstenbelasting of het elektronisch indienen van aangiften 

inkomstenbelasting. 

 

                     
1 P.B. 2013, no. 63. 
2 P.B. 2013, no. 53, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2016, no. 78. 
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B 

 

Na artikel 2.2 worden vijf nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 2.3 

 

Een inhoudingsplichtige op wie een van de volgende artikelen van dit hoofdstuk van toepassing is, 

is tevens verplicht de opgave van artikel 45, derde lid, van de Algemene landsverordening 

Landsbelastingen langs elektronische weg te doen. 

 

Artikel 2.4 

 

Aangifte door administratieplichtigen als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Algemene 

landsverordening Landsbelastingen wordt langs elektronische weg gedaan indien het betreft: 

a. de loonbelasting voor meer dan 20 werknemers; 

b. de omzetbelasting voor administratieplichtigen met meer dan 20 werknemers; 

c. de winstbelasting voor administratieplichtigen met meer dan 20 werknemers. 

 

Artikel 2.5 

 

Aangifte door administratieplichtigen als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Algemene 

landsverordening Landsbelastingen wordt langs elektronische weg gedaan indien het betreft: 

a. de loonbelasting voor meer dan 5 werknemers; 

b. de omzetbelasting voor administratieplichtigen met meer dan 5 werknemers; 

c. de winstbelasting voor administratieplichtigen met meer dan 5 werknemers. 

 

Artikel 2.6 

 

Aangifte door administratieplichtigen als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Algemene 

landsverordening Landsbelastingen wordt langs elektronische weg gedaan indien het betreft: 

a. de loonbelasting voor 1 of meer dan 1 werknemer; 

b. de omzetbelasting voor administratieplichtigen met 1 of meer dan 1 werknemer; 

c. de winstbelasting voor administratieplichtigen met 1 of meer dan 1 werknemer . 

 

Artikel 2.7 

 

1. Door de Inspecteur wordt aan de belastingplichtige, de inhoudingsplichtige of de 

administratieplichtige, een gebruikersnaam en een daarbij behorend wachtwoord toegekend, 

waarmee de belastingplichtige, inhoudingsplichtige of de administratieplichtige toegang krijgt 

tot het webportaal van de Inspecteur. Door middel van dit webportaal kan de aangifte worden 

ingevuld en ingediend.  

2. De Inspecteur draagt er zorg voor dat een elektronische aangifte voldoet aan de maximale 

betrouwbaarheids- en vertrouwelijkheidseisen, waaronder in ieder geval wordt verstaan dat de 

langs elektronische weg verstuurde gegevens worden gecodeerd middels encryptie. 

 
 



 52 
 

 - 3 - 

Artikel II 
 

1. Artikel I, onderdeel A en onderdeel B, artikelen 2.3, 2.4 en 2.7 treden in werking met ingang van 

1 januari 2019. 

2. Artikel I, onderdeel B, artikel 2.5 treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. 

3. Artikel I, onderdeel B, artikel 2.6 treedt in werking met ingang van 1 januari 2021. 

 

 

 

 Gegeven te Willemstad, 28 september 2018 

 De Minister van Financiën, 

     K.A. GIJSBERTHA 

 

 

 

 

 Uitgegeven de 2de oktober 2018 

 De Minister van Algemene Zaken, 

  E.P. RHUGGENAATH 
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Toelichting behorende bij de ministeriële regeling met algemene werking van de 28ste 
september 2018 tot wijziging van de Ministeriële regeling formeel belastingrecht 
 

Het is de afgelopen jaren mogelijk geworden om langs elektronische weg aangiften te doen voor de 

omzetbelasting, de loonbelasting, de winstbelasting en inkomstenbelasting. Belastingplichtigen en 

inhoudingsplichtigen konden tot nog toe op vrijwillige basis overgaan van een papieren aangifte 

naar een elektronische aangifte. Inmiddels wordt ongeveer 30% van de aangiften omzetbelasting en 

20% van de aangiften loonbelasting langs elektronische weg gedaan. 

 

Het voordeel van aangiften langs elektronische weg is bij de belastingplichtigen en 

inhoudingsplichtigen dat zij minder papieren van de belastingdienst ontvangen dat zij op 

eenvoudige wijze de aangifte kunnen opstellen en indienen. Zij hoeven geen papieren aangifte meer 

te verzenden of bij het loket af te geven. Zowel voor de belastingdienst als voor de 

inhoudingsplichtgen en de belastingplichtigen worden de kosten hierdoor lager. 

Voor de Belastingdienst is het voordeel dat dit een besparing geeft op administratieve 

werkzaamheden en dat geen overnamefouten meer gemaakt worden bij het verwerken van de 

papieren aangiften. Bovendien wordt de kwaliteit van de gegevens verhoogd. 

 

Om de voordelen voor beide partijen te realiseren wordt voor gekozen om alle  belastingplichtigen 

te verplichten hun aangifte inkomstenbelasting langs elektronische weg te doen. In artikel 2.2 is 

bepaald dat de Inspecteur hulp zal verlenen bij het doen van aangifte inkomstenbelasting. Door 

aan te geven dat het ondersteunen uitsluitend geschiedt ten aanzien van aangiften van 

particuliere belastingplichtigen, wordt tot uitdrukking gebracht dat het moet gaan om hulp die 

wordt geboden bij aangiften die in de privésfeer liggen. Het betreft dus niet hulp bij 

belastingzaken die betrekking hebben op activiteiten die als ondernemer worden verricht.  

 

Verder wordt ervoor gekozen om alle inhoudingsplichtigen en belastingplichtigen met één 

werknemer of meer te verplichten langs elektronische weg aangifte te doen. In de regeling worden 

zij geleidelijk verplicht alle aangiften voor de omzet-, loon,- en winstbelasting elektronisch te doen. 

 

De verplichting wordt gekoppeld aan het aantal werknemers. Eerst worden de grotere 

ondernemingen met meer dan 20 werknemers verplicht en vervolgens de kleinere. Indien een 

inhoudingsplichtige verplicht wordt de aangifte loonbelasting elektronisch te doen wordt hij 

tegelijkertijd ook verplicht de aangiften omzetbelasting en winstbelasting elektronisch te doen. 

 

Uit de gegevens uit de verzamelloonstaten over 2015 blijkt dat ongeveer 635 bedrijven meer dan 20 

werknemers heeft. Ongeveer 1.000 bedrijven hebben meer dan 5 en minder dan 21 werknemers. 

Ongeveer 2.300 bedrijven hebben meer dan 1 werknemer en minder dan 6 werknemers. 

De inhoudingsplichtige die verplicht is de aangiften loonbelasting (en dus ook aangiften 

omzetbelasting en winstbelasting indien hij hiervoor belastingplichtig is) elektronisch in te dienen, 

is ook verplicht de opgave van artikel 45, derde lid, van de Algemene landsverordening 

Landsbelastingen (de verzamelloonstaat) elektronisch in te dienen. Deze verplichting geldt voor de 

eerste groep bedrijven voor het eerst voor de verzamelloonstaat over 2018 die in 2019 ingediend 

moet worden. 
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Financiële paragraaf 

 

Aan deze regeling zijn geen nadelige financiële gevolgen verbonden. Voor de Inspecteur der 

Belastingen zal sprake zijn van een besparing op papier-, druk- en verzendkosten. De software voor 

de elektronische aangifte bestaat reeds. 

 

 

  De Minister van Financiën, 

         K.A. GIJSBERTHA 


