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Jaarrekening 

Elk op de BES eilanden 
gevestigd lichaam dient een 
door de bestuurders 
gewaarmerkt afschrift van 
zijn jaarrekening in te dienen 
bij de belastingdienst. 

De jaarrekening dient te 
bestaan uit een balans, 
winst- en verliesrekening en 
toelichting op die stukken en 
dient te zijn opgesteld volgens 
de bepalingen van artikel 15, 
Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek BES, dan wel een 
soortgelijke buitenlandse 
regeling.

Termijnen jaarrekening

De termijn voor het indienen 
van de jaarrekening verloopt 
9 maanden na afloop van het 
boekjaar. Dus bij een boekjaar 
gelijk aan een kalenderjaar 
verloopt de termijn op 30 
september van het 
daaropvolgende jaar. De 
inspecteur kan echter uitstel 
verlenen voor het indienen 
van de jaarrekening en 
verleent normaal gesproken 
een uitstel van 6 maanden 
voor belastingconsulenten op 
grond van de BECON-
regeling.
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Opbrengstbelasting wordt 
geheven van degenen die 
gerechtigd zijn tot de opbrengst 
van aandelen in op de BES 
gevestigde vennootschappen, 
de opbrengst van coöperaties en 
verenigingen en uitdelingen door 
stichtingen of doelvermogens, 
dan wel open fondsen voor 
gemene rekening. In de 
opbrengstbelasting is ook 
bepaald dat elk op de BES 
eilanden gevestigd lichaam 
jaarlijks binnen 9 maanden na 
afloop van het boekjaar een 
jaarrekening moet inleveren. 
Deze newsflash gaat over deze 
verplichting.
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Niet-actieve 
vennootschappen

Vennootschappen zonder 
activiteiten dienen ook een 
jaarrekening in te leveren. De 
wet maakt geen uitzondering 
voor niet-actieve 
vennootschappen en de 
belastingdienst heeft 
aangegeven ook geen 
uitzondering te willen maken.
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Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van deze newsflash, kunt u contact opnemen met:

@GrantThorntonBonaire

Grant Thornton Bonaire

Kaya Gobernador Nicolaas 
Debrot 36

+599 717 5090
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Bijzonder uitstel 2019-2020

In verband met de bijzondere omstandigheden rondom de COVID-19 pandemie heeft de belastingdienst voor de 
boekjaren 2019 en 2020 bijzonder uitstel verleend. De jaarrekeningen voor het boekjaar 2020 dienen als gevolg 
hiervan uiterlijk op 31 december 2021 ingediend te worden. U hoeft hiervoor geen verzoek in te dienen bij de 
belastingdienst. Voor het boekjaar 2019 is uitstel verleend tot 1 juli 2021. De belastingdienst heeft laten weten dat 
vanaf 1 juli 2021 herinneringen zijn verzonden waarin is opgenomen dat uiterlijk op 16 augustus 2021 de 
jaarrekening over het boekjaar 2019 bij de belastingdienst ingediend moet zijn om boetes te voorkomen.
Bij een gebroken boekjaar dat eindigt in het jaar 2020 heeft de belastingdienst geen specifieke regels gegeven, 
maar in specifieke gevallen is door de belastingdienst uitstel verleend tot en met 31 december 2021. Het is 
verstandig contact op te nemen met de belastingdienst indien sprake is van een gebroken boekjaar. 

Boetes

De boetes voor het niet  tijdig inleveren van de jaarrekening zijn aanzienlijk. Voor het niet tijdig indienen van de 
jaarrekening kan per lichaam een boete worden opgelegd tot een bedrag van USD 14,000. In de praktijk wordt 
de eerste boete vastgesteld op een bedrag van USD 1.400. De boete moet binnen een jaar na afloop van de 
termijn waarbinnen de jaarrekening moest worden ingediend worden opgelegd door de inspecteur.

Wij zijn u uiteraard graag van dienst met het samenstellen van een correcte jaarrekening.


