Taal: Nederlands

Aanvraag

Uitstel aangifte schenkbelasting
Waarom dit formulier?
Wanneer vraagt u uitstel aan?
Hebt u een brief gekregen waarin staat dat u aangifte schenk
belasting moet doen? En lukt het u niet om aangifte te doen vóór
de inleverdatum die in de aangiftebrief staat? Dan kunt u met dit
formulier uitstel aanvragen.
Let op!
Hebt u meerdere schenkingen gekregen? Dan moet u voor elke
schenking waarvoor u een aangiftebrief hebt gekregen apart
uitstel aanvragen.
U krijgt 5 maanden uitstel
Wilt u langer uitstel? Motiveer dan bij vraag 5 waarom u langer
uitstel wilt.

Formulier opsturen
Vul dit formulier in, druk het af, onderteken het en stuur het op naar:
Belastingdienst/kantoor Eindhoven
Antwoordnummer 14670
5600 WK Eindhoven
Wanneer krijgt u een reactie?
Nadat wij het uitstelformulier hebben ontvangen, krijgt u meestal
binnen 3 weken een reactie op uw verzoek. Let op, u krijgt geen
ontvangstbevestiging.
Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en
met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.
Hebt u vragen?
Op belastingdienst.nl/schenken vindt u meer informatie.
Of bel de BelastingTelefoon Schenken: 0800 – 235 83 54.
Wij helpen u graag verder.

1a

Voorletter(s), tussenvoegsel,
achternaam

1b

Burgerservicenummer

1c

Geboortedatum

1d

Telefoonnummer

2
2a

SUC 067 - 2Z*1FOL 

Uw gegevens (ontvanger van de schenking)

–

Gegevens schenker
Is de schenker een instelling
of bedrijf?

2b

De schenker is een persoon
Voorletter(s), tussenvoegsel,
achternaam

2c

Burgerservicenummer

2d

De schenker is
een instelling of bedrijf
Naam instelling of bedrijf

2e

–

Nee. Ga verder met vraag 2b.

RSIN/fiscaal identificatie
nummer

*310670101*
3 1 0 6 7 0 1 0 1

Ja. Ga verder met vraag 2d.

Ga verder met vraag 3.

31 067 01 01

1

02 van 02

3

Gegevens schenking

3a

Omschrijving van de
schenking

3b

Datum schenking. Neem de
datum over uit de aangiftebrief.

4

–

–

–

Uitstel
Tot wanneer wilt u uitstel
aanvragen?

5

–

Motivering voor uitstel langer dan 5 maanden
Als u langer uitstel wilt
dan 5 maanden, geef dan
hier aan waarom.

Ondertekening
Plaats
Datum

–

–

Uw handtekening
Onderteken binnen het vak.

31 067 01 02

6

*310670102*
3 1 0 6 7 0 1 0 2

