
Hoofdstuk 8

Ui ts te l aang i f te e r fb e l as t i ng aanvragen

q Ga naar de startpagina .:

Ø selecteer Uitstel voor aangifte erfbelasting

of

Ø ga naar Mijn dossier → Erfbelasting → Uitstel aanvragen +

q Vul de gegevens van de overledene in.:

Ø het rijksregisternummer of het dossiernummer is verplicht

t het dossiernummer staat vermeld op de uitnodiging tot aangifte en bestaat
uit 12 cijfers beginnend met 02

Ø klik op Volgende

q Vul de gegevens van de erfopvolgers in.:

Ø duid aan of uitstel gevraagd wordt voor alle erfopvolgers

Ø zo ja.:

t klik op Volgende

Ø zo nee.:
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t voeg, indien van toepassing, een of meerdere erfopvolgers toe

t klik op Erfopvolger toevoegen +
t geef minstens een rijksregisternummer of een ondernemingsnummer in
t klik op Toevoegen

t klik op Volgende

q Vul de termijn van uitstel in.:

Ø klik op Volgende

q Motivering en bijlage .:

Ø geef een omschrijving van de reden van uitstel

Ø voeg eventueel een bijlage toe

t klik op Bestand toevoegen
t enkel pdf- of jpg-bestanden kunnen worden opgeladen
t het bestand is maximaal 10 MB

Ø klik op Volgende

q Ontvangstbevestiging.:

Ø geef een e-mailadres op als men een ontvangstbevestiging wil krijgen

Ø klik op Volgende
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q Het overzicht.:

Ø er verschijnt een overzicht van alle gegevens

Ø klik op wijzigen om gegevens eventueel aan te passen

Ø klik op Uitstel aanvragen

q De aanvraag kan worden teruggevonden op de startpagina bij Mijn dossier →
Erfbelasting.:
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