Belastingdienst

Aanvraag

Uitstel aangifte erfbelasting
Waarom dit formulier?
De aangifte moet bij ons binnen zijn voor de inleverdatum die
in de aangiftebrief erfbelasting staat. Lukt dat niet? Dan kan de
erfgenaam die de aangiftebrief heeft ontvangen met dit formulier
uitstel aanvragen. Het uitstel geldt dan voor alle erfgenamen,
op voorwaarde dat zij samen aangifte doen.
Zijn er erfgenamen die apart aangifte erfbelasting willen doen?
Dan moeten zij ook apart uitstel aanvragen. Zij kunnen daarvoor
niet dit formulier gebruiken, maar kunnen contact opnemen met
het Serviceteam nabestaanden via 0800 - 235 83 54 (gratis).
U kunt maximaal 5 maanden uitstel krijgen
Wilt u langer uitstel? Motiveer dan bij vraag 4 waarom u
langer uitstel wilt.

Wanneer krijgt u een reactie?
Nadat wij het uitstelformulier hebben ontvangen, krijgt u
binnen 3 weken een reactie op uw verzoek. Let op, u krijgt geen
ontvangstbevestiging.
Meer informatie
Kijk voor algemene informatie over de erfbelasting op
belastingdienst.nl/erfbelasting.
Of bel voor specifieke vragen het Serviceteam nabestaanden
op nummer 0800 - 235 83 54. Zij zijn bereikbaar van maandag
tot en met donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag
van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Formulier opsturen
Vul dit formulier in, druk het af, onderteken het en stuur het op naar:
Belastingdienst
Erfbelasting
Postbus 2537
6401 DA Heerlen

1

Gegevens erfgenaam die uitstel aanvraagt
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats 					
Burgerservicenummer				
Telefoonnummer					
Gegevens overledene

2a

Naam overledene

2b

Burgerservicenummer				

2c

Datum overlijden					

–

–
31 041 04 01

SUC 041 - 2Z*4FOL 

2

*310410401*
3 1 0 4 1 0 4 0 1

02 van 02

3

Uitstel
Tot wanneer wilt u uitstel
aanvragen?

4

–

–

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












Ondertekening
Plaats
Datum								

–

–

Uw handtekening
Onderteken binnen het vak.

									

31 041 04 02

5

*310410402*
3 1 0 4 1 0 4 0 2

