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Waarom dit formulier?

Erfgenamen van een overledene die het formulier Aangifte
erfbelasting hebben ontvangen, kunnen met dit formulier:
-	een voorlopige aanslag erfbelasting aanvragen
- uitstel aanvragen voor het inleveren van het
aangifteformulier erfbelasting
Voorlopige aanslag aanvragen

De erfgenamen van een overledene ontvangen het formulier
Aangifte erfbelasting als wij verwachten dat zij erfbelasting
moeten betalen. Zij moeten het aangifteformulier invullen,
ondertekenen en terugsturen voor de inleverdatum die op het
losse voorblad bij het aangifteformulier staat. Nadat wij de
aangifte hebben ontvangen, laten wij normaal gesproken
binnen drie maanden weten of de erfgenamen belasting
moeten betalen of niet. Als de erfgenamen erfbelasting
moeten betalen, berekenen wij heffingsrente vanaf acht
maanden na de dag van overlijden.

<

De erfgenamen van een overledene moeten het formulier
Aangifte erfbelasting terugsturen voor de inleverdatum die op
het losse voorblad bij het aangifteformulier staat. Als dat niet
mogelijk is, kunnen zij met dit formulier vóór die datum om
uitstel vragen. Aan de hand van de gegevens die u invult in
dit formulier, berekenen wij of de erfgenamen waarschijnlijk
erfbelasting moeten betalen. Als dat zo is, ontvangen zij een
voorlopige aanslag erfbelasting.
Formulier opsturen

Vul dit formulier in. Stuur het op naar het belastingkantoor
dat de aangifte erfbelasting behandelt.
Welk kantoor dat is, staat links boven aan het losse voorblad
bij het formulier Aangifte erfbelasting. U kunt het juiste
belastingkantoor ook zelf opzoeken met het hulpmiddel
‘Adressen belastingkantoren voor schenk- en erfbelasting’
op www.belastingdienst.nl.
Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen
drie weken een reactie van ons.
Meer informatie

Kijk voor algemene informatie over de erfbelasting op
www.belastingdienst.nl. Daar kunt u ook de brochure
Belasting en erven downloaden. Of bel naar de
BelastingTelefoon 0800 - 0543.
De BelastingTelefoon is 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.
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Wilt u voorkomen dat de erfgenamen veel heffingsrente
moeten betalen? Vraag dan met dit formulier een voorlopige
aanslag erfbelasting aan. Doe dit zo snel mogelijk, maar in
ieder geval voor de inleverdatum van het aangifteformulier.
De erfgenamen hoeven geen heffingsrente te betalen over het
bedrag van de voorlopige aanslag als die een datum heeft die
valt binnen acht maanden na de dag van overlijden.

Uitstel aanvragen

310400401

1

Gegevens aanvrager uitstel of voorlopige aanslag

1a

Naam

1b

Straat en huisnummer

1c

Postcode en plaats

1d

Telefoonnummer

1e

Bent u ook contactpersoon voor de erfbelasting?

2

Gegevens overledene

Ja

Nee

Het gaat om de erfbelasting over de erfenis van:
2a

Naam overledene

2b

Burgerservicenummer

3

Voorlopige aanslag en/of
of uitstel?
uitstel?

3a

Wat wilt u aanvragen?

		
3b

Voorlopige aanslag
Uitstel

Tot wanneer wilt u
uitstel aanvragen?

-

-

U kunt maximaal vijf maanden uitstel aanvragen. Wilt u langer uitstel? Vraag dan aan het einde van de vijf maanden
opnieuw uitstel aan. Bij een tweede of een volgend verzoek moet u op een bijlage de reden voor het uitstel aangeven.
4

Betaling voorlopige aanslag

4a

Hoe wilt u de (eventuele) voorlopige aanslag betalen?

		
		
		
		

De contactpersoon betaalt (uit de erfenis) het totale bedrag van de voorlopige aanslag erfbelasting.
De Belastingdienst stuurt de aanslagbiljetten en één acceptgiro naar de contactpersoon.
De contactpersoon ontvangt ook een brief waarin staat hoeveel erfbelasting iedere erfgenaam
moet betalen.

			Iedere erfgenaam betaalt voor zichzelf de erfbelasting. De erfgenamen krijgen ieder een eigen
		
aanslagbiljet met een acceptgiro.
5

Gegevens erfgenamen waarvoor u een voorlopige aanslag of uitstel aanvraagt

5a

Ik vraag een voorlopige aanslag of uitstel aan voor de volgende erfgenamen
Vul op de volgende pagina’s voor iedere erfgenaam een apart invulvak in. Er is ruimte voor de gegevens van vier
erfgenamen. Wilt u de gegevens invullen van meer dan vier erfgenamen? Maak dan één of meer kopieën van deze
bladzijde. De gegevens die u niet meer kunt invullen in dit formulier, vult u in op de kopieën. Schrijf op iedere kopie
het burgerservicenummer van de overledene. Stuur de kopieën mee met dit formulier.

31 040 04 02

Let op! Vraagt u ook voor uzelf een voorlopige aanslag of uitstel aan, vergeet dan niet uw eigen gegevens in te vullen.

310400402

Gegevens erfgenaam 1
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Burgerservicenummer
Wat is de relatie van deze erfgenaam met de overledene? Zie de toelichting bij het formulier Aangifte erfbelasting
		

Echtgenoot of geregistreerd partner		

Stiefkind

		

Samenwoner met notariële akte		

Pleegkind

		

Samenwoner zonder notariële akte		

Kleinkind

		

Samenwonende mantelzorger			

Achterkleinkind

		

Ouder						

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

		

Kind						

Sociaal belang behartigende instelling (SBBI)

		

Gehandicapt kind					

Anders

Bedrag waarover vermoedelijk erfbelasting moet worden betaald
Houd hierbij geen rekening met de vrijstelling van deze erfgenaam
Doet deze erfgenaam een beroep op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten?

Ja

,

0 0

,

0 0

Nee

Gegevens erfgenaam 2
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Burgerservicenummer

		

Echtgenoot of geregistreerd partner		

Stiefkind

		

Samenwoner met notariële akte		

Pleegkind

		

Samenwoner zonder notariële akte		

Kleinkind

		

Samenwonende mantelzorger			

Achterkleinkind

		

Ouder						

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

		

Kind						

Sociaal belang behartigende instelling (SBBI)

		

Gehandicapt kind					

Anders

Bedrag waarover vermoedelijk erfbelasting moet worden betaald
Houd hierbij geen rekening met de vrijstelling van deze erfgenaam
Doet deze erfgenaam een beroep op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten?

310400403

Ja

Nee

31 040 04 03

Wat is de relatie van deze erfgenaam met de overledene? Zie de toelichting bij het formulier Aangifte erfbelasting

Gegevens erfgenaam 3
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Burgerservicenummer
Wat is de relatie van deze erfgenaam met de overledene? Zie de toelichting bij het formulier Aangifte erfbelasting
		

Echtgenoot of geregistreerd partner		

Stiefkind

		

Samenwoner met notariële akte		

Pleegkind

		

Samenwoner zonder notariële akte		

Kleinkind

		

Samenwonende mantelzorger			

Achterkleinkind

		

Ouder						

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

		

Kind						

Sociaal belang behartigende instelling (SBBI)

		

Gehandicapt kind					

Anders

Bedrag waarover vermoedelijk erfbelasting moet worden betaald
Houd hierbij geen rekening met de vrijstelling van deze erfgenaam
Doet deze erfgenaam een beroep op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten?

Ja

,

0 0

,

0 0

Nee

Gegevens erfgenaam 4
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Burgerservicenummer

		

Echtgenoot of geregistreerd partner		

Stiefkind

		

Samenwoner met notariële akte		

Pleegkind

		

Samenwoner zonder notariële akte		

Kleinkind

		

Samenwonende mantelzorger			

Achterkleinkind

		

Ouder						

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

		

Kind						

Sociaal belang behartigende instelling (SBBI)

		

Gehandicapt kind					

Anders

Bedrag waarover vermoedelijk erfbelasting moet worden betaald
Houd hierbij geen rekening met de vrijstelling van deze erfgenaam
Doet deze erfgenaam een beroep op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten?

310400404

Ja

Nee

31 040 04 04

Wat is de relatie van deze erfgenaam met de overledene? Zie de toelichting bij het formulier Aangifte erfbelasting

