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C U R A Ç A O  
  
 STICHTING BELASTINGACCOUNTANTSBUREAU 

 

  <Naam Bedrijf>  

  T.a.v. <naam>  

  <Adres>  

  Alhier  

    

    

    
Uw nummer (letter): Uw brief van: Ons nummer: Doorkiesnummer: Datum: 

-  <nummer> 734-2 <xxx> Willemstad, <datum>  
Onderwerp: 

Beschikking aanwijzing gebruik kasregistratiesysteem 

 

AANWIJZINGSBESCHIKKING KASREGISTRATIEPLICHTIGE 

 

Geachte <heer / mevrouw>, 

 
Op …………………. (datum/data) heeft/hebben een waarneming ter plaatse/waarnemingen ter 

plaatse bij ……………….. (naam onderneming/belastingplichtige) op het adres …………………… 

plaatsgevonden door de Stichting Belastingaccountantsbureau teneinde vast te stellen of aan de 

administratieve verplichtingen op grond van artikel 43, tweede lid, van de Algemene landsverordening 

Landsbelastingen is voldaan; 

 

Tijdens de waarneming ter plaatse/waarnemingen ter plaatse is gebleken, dat niet aan de wettelijke 
administratieve verplichtingen is voldaan. Met name is gebleken dat voor de registratie van transacties, 

ondanks het feit dat u behoort tot de groep administratieplichtigen bedoeld in artikel 44, zesde lid, van 

de Algemene landsverordening Landsbelastingen, geen of onvoldoende gebruik is gemaakt van een 

doorlopend genummerde kasregistratie. 

 

Verder is gebleken dat, (optioneel) 

 
Op basis van de hiervoor genoemde waarneming(en) ter plaatse is gebleken dat de dagomzet, herleidt 

naar een maandomzet, afwijkt van de in de administratie of in de aangiften omzetbelasting aangegeven 

omzet.  

 

Gelet op het voorgaande heb ik besloten om …………………… (naam 

onderneming/belastingplichtige) met cribnummer ……….………. als kasregistratieplichtige in de zin 

van artikel 4 van het Landsbesluit kasregistratieplichtigen (P.B. 2012, no. 69) aan te wijzen. Op grond 

van deze aanwijzing bent u verplicht tot het gebruik van een door de Stichting 

Belastingaccountantsbureau ter beschikking gesteld kasregistratiesysteem. Bij ministeriële 

beschikking van 31 oktober 2012 heeft de Minister van Financiën de Directeur van de Stichting 

Belastingaccountantsbureau en haar medewerkers gemandateerd (Nr. 2012 / 70294) om namens de 

Minister deze beslissing te nemen.  
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Deze aanwijzing betreft een beschikking in de zin van artikel 3, eerste lid, van de Landsverordening 

administratieve rechtspraak. Indien u het niet eens bent met deze beschikking, kunt u binnen zes 

weken na de dagtekening van deze beschikking een bezwaarschrift bij de Directeur van de Stichting 

Belastingaccountantsbureau indienen. Een ingediend bezwaarschrift leidt NIET tot opschorting van 

uw verplichting om het ter beschikking gestelde kasregistratiesysteem te gebruiken.  

  

 

 

De Minister van Financiën, 

namens deze, 
 

  

 

 

Stichting Belastingaccountantsbureau  

<Naam> 

<Functie> 


