
Ministerie van

Financien

Petishon pa bin na remarke 
pa saneamentu di debe
Pa bini na remarke pa hasi uso di e saneamentu di bo debe 
di belasting, lo siguiente. 

1. Mester manda un petishon na e adrès di e-mail: 
 sanering@gobiernu.cw òf por tuma kontakto na tel. 734-2224. 
2. E persona ku ta bini na remarke pa haña e saneamentu lo risibí un 

formulario pa yena su dato ariba i mester firm’é i mand’é bèk na e adrès di 
e-mail ya menshoná. 

3. Despues ku Ontvanger risibí e formulario bèk, lo e manda e akuerdo di 
saneamentu pa e persona firma i alabés hasi e pago akordá riba kuenta di 
Ontvanger.

4. Ora Ontvanger risibí e formulario firmá bèk i e komprobante di e pago hasi 
dor di e persona ku a hasi e petishon, e ora ei e akuerdo ta kompletá i lo 
no molestiá pa e restante di e debe den e saneashon, teniendo kuenta ku e 
kondishonnan di saneamentu. 

Met dit formulier doet u een verzoek om in aanmerking te komen voor 
de Saneringsregeling.

Aanvraag

Naam persoon of bedrijf:                                                    

Contact persoon:

Crib nr. persoonlijk:

Crib nr. bedrijf:

Adres:

E-mail adres:

Tel. nr:

Aankruisen voor welke saneringsregeling een verzoek wordt gedaan

Schulden kleiner dan NAf 100.000 Schulden groter dan NAf 100.000

Sanering Betaling ineens Sanering Betaling ineens

40% 60% 30% 70%

30% 50% 25% 60%

25% 40% 20% 50%

20% 30% 15% 40%

15% 20% 10% 30%

10% 10% 5% 20%

Voorwaarden
• De betaling dient, bij het bereiken van een overeenkomst tot sanering, terstond aan de 

Ontvanger te worden voldaan.
• Indien na de betaling ineens een schuld resteert, kan voor het restant een betalingsregeling 

worden getroffen voor een periode tot maximaal 48 maanden.
• De sanering kan niet leiden tot een teruggaaf van reeds betaalde Belastingen.
• De sanering wordt door de Ontvanger geregistreerd nadat de belastingschuldige, voor een 

aaneengesloten periode van ten minste 48 maanden na een beroep te hebben gedaan op deze 
sanering, aan alle aangifte- en betalingsverplichtingen heeft voldaan.

• Een eventuele teruggave en/of restitutie zal niet aan de belastingschuldige worden uitbetaald, 
maar worden verrekend met de openstaande schuld waarvoor de sanering is aangevraagd.

• Deze sanering kan per belastingschuldige slechts een maal worden toegepast.
• De sanering is alleen geldig voor:      
- De inkomstenbelasting;
- De loonbelasting;
- De winstbelasting;
- De successiebelasting en de overgangsbelasting;
- De onroerendezaakbelasting;
- De omzetbelasting;
- De afvalstoffenbelasting;
- De invoerrechten en accijnzen. 
• De sanering is alleen geldig voor de aanslagen gedateerd tot en met 31 december 2020.
• Lopende bezwaar, beroep- of verjaringsverzoeken komen te vervallen indien gebruik wordt 

gemaakt van het saneringsvoorstel.
• Het verzoek om sanering dient ingediend te worden uiterlijk 12 oktober 2021 


