Ministerie van

Financiën

VACATURE

Het Ministerie van Financiën is primair gericht op het leveren van een bijdrage aan een efficiënt en
transparant financieel beleid wat resulteert in financieel verantwoorde beslissingen door het land
Curaçao. De Inspectie der Belastingen vormt onderdeel van het Ministerie van Financiën en is op zoek
naar:

Aanslagregelaar | Functieschaal 11
De Aanslagregelaar is belast met het beoordelen van de gegevens in de aangiften en dossiers op
juistheid en plausibiliteit.
Taken en verantwoordelijkheden:
- Beoordeelt fiscaal juridische aangiftes en legt aanslagen op;
- Maakt (her)berekeningen, toetst bewijsstukken, specificaties en bepaalt toelaatbaarheid van
aftrekposten;
- Bepaalt het belastbaar inkomen aan de hand van de gegevens, de wettelijke bepalingen en
verordeningen terzake;
- Behandelt verzoek- en bezwaarschriften aangaande aanslagen inkomstenbelasting en
winstbelasting, heroverweegt aanslagen en legt zo nodig nieuwe aanslagen op;
- Adviseert bij de behandeling van beroepszaken;
- Stelt in overleg met de Inspecteur vertoogschriften op en (mede)vertegenwoordigt de dienst op
zittingen van het Gerecht in Eerste Aanleg;
- Beoordeelt rapporten van boekenonderzoeken.
Het profiel:
- Minimaal een afgeronde opleiding controleur der Belastingen of een fiscaal juridische opleiding op
HBO-niveau;
- Kennis en inzicht in fiscale wetgeving, de ontwikkelingen ook op internationaal gebied en de
samenhang tussen de diverse fiscale middelen;
- Op de hoogte van de functionele en organisatorische verhoudingen in de financiële keten;
- Kennis en ervaring in het werken met geautomatiseerde systemen.
Contacten:
Voor nadere inhoudelijke informatie over de organisatie en/of de functie kunt u tijdens kantooruren
telefonisch contact opnemen met mevr. M. Petrona-Martina op telefoon 734-2639 of 734-2671.
De sollicitatieprocedure:
Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging en herkent u zich in deze functie?
Dan ontvangen we uw reactie graag per email. U kunt reageren door uw CV, motivatiebrief en kopie
diploma’s te mailen naar: vacatures@minfin.cw
Uiterlijke datum voor indiening van uw sollicitatiebrief is: 03 maart 2021.
Let op: een assessment en referentieonderzoek kunnen deel uitmaken van de werving- en
selectieprocedure.

