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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.

Let op!
U kunt dit formulier dus alleen gebruiken als u een brief hebt 
gekregen waarin staat dat u aangifte erfbelasting moet doen.

Zijn er erfgenamen die apart aangifte erfbelasting willen doen? 
Dan moeten zij apart uitstel aanvragen. Zij kunnen daarvoor niet 
dit formulier gebruiken, maar moeten contact opnemen met 
de BelastingTelefoon voor nabestaanden: 0800 - 235 83 54. 

U krijgt 5 maanden uitstel
Wilt u langer uitstel? Motiveer dan bij vraag 4 waarom u 
langer uitstel wilt.

Voorkom belastingrente
Lukt het niet om binnen 8 maanden na de overlijdensdatum aangifte te 
doen? Dan berekenen wij belastingrente over de aanslag erfbelasting. 
U kunt dit voorkomen door naast het uitstel een voorlopige aanslag 
aan te vragen. U kunt de belasting dan alvast betalen. 
Op belastingdienst.nl/erfbelasting leest u hierover meer informatie.

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

Wanneer krijgt u een reactie?
Nadat wij het uitstelformulier hebben ontvangen, krijgt u 
binnen 8 weken een reactie op uw verzoek. Let op, u krijgt geen 
ontvangst bevestiging.

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/erfbelasting vindt u meer informatie. 
Of bel de BelastingTelefoon voor nabestaanden: 0800 - 235 83 54. 
Wij helpen u graag verder.

1 Gegevens erfgenaam die de aangiftebrief heeft ontvangen

Naam

Burgerservicenummer

Telefoonnummer

2 Gegevens overledene

2a Naam overledene

2b Burgerservicenummer

2c Datum overlijden

https://belastingdienst.nl/erfbelasting
https://belastingdienst.nl/privacy
https://belastingdienst.nl/erfbelasting
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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.

5 Ondertekening

Plaats

Datum

Uw handtekening
Onderteken binnen het vak.
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