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Voorstel wijziging L.V. Belasting op Bedrijfsomzetten:  

Doelstelling:  

1. Een verplichte tarief (percentage X.00%) te gebruiken door alle ondernemers op factuur 
2. De belasting tarief vermeld op de factuur, is geen deel van de bedrijfsomzet, maar is alleen de 

belasting te betalen aan de fiscus.  

 

De Wijzigingen van de wet zijn: 

 

1.  intrekking artikel 9.b van de LV BBO en PPS Projecten (AB 2006 no. 83), en artikel 11a van 
de LV AZV (AB 2014 no. 59) 

2. Invoeren van de volgende artikelsgewijze wijzigingen 

2.1 Invoegen van een additioneel lid (h) in artikel 9.a.1. 

Artikel 9a 

1. Indien een ondernemer met inachtneming van artikel 9, derde lid, is toegestaan facturen uit te reiken 
ter zake van de levering of de dienst waarmee de bedrijfsomzet wordt gerealiseerd, voorziet hij deze 
facturen duidelijk en overzichtelijk van: 

a. doorlopende nummering; 

b. dagtekening; 

c. vermelding van de dag waarop de levering of de dienst wordt verricht; 

d. vermelding van de naam, het adres en het persoonsnummer van de administratieplichtige, bedoeld in 
artikel 48, achtste en negende lid, van de Algemene landsverordening belastingen; 

e. vermelding van de naam en het adres van de afnemer; 

f. een omschrijving van de geleverde goederen en de verrichte diensten en de hoeveelheid; 

g. vermelding van de vergoeding 

h. de vermelding van percentage en bedrag aan belasting verschuldigd over de vergoeding. 

 

2. Ondernemers die gebruik maken van een kasregistratiesysteem richten dit systeem zodanig in dat: 

a. een afschrift van de door de ondernemer te bewaren kassastrook kan worden afgegeven aan de 
afnemer; 

b. de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b, c, d, f en h, duidelijk en overzichtelijk per 
transactie op de kassastrook staan. 
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2.2 Aanvullling van artikel 2 lid 2. 

§ 2. De belasting op bedrijfsomzetten 

Artikel 2 

1. Onder de naam belasting op bedrijfsomzetten wordt een belasting geheven over bedrijfsomzetten die 
door ondernemers in het kader van hun bedrijf of beroep worden gerealiseerd door het leveren van 
goederen en het verrichten van diensten in Aruba. 

2. De belasting wordt geheven van de ondernemer die de bedrijfsomzet realiseert, de belasting 
daaronder niet inbegrepen. 

 

2.3 Intrekking artikel 3, en invoeren van een nieuw artikel 3. 

Oud Artikel 3 (wordt ingetrokken) 

De belasting wordt berekend over de bedrijfsomzet die de ondernemer in het kader van zijn 
onderneming heeft gerealiseerd door het leveren van goederen en het verrichten van diensten in Aruba. 

Nieuw Artikel 3 (wordt ingevoerd) 

1. De belasting wordt berekend over de bedrijfsomzet die de ondernemer in het kader van zijn 
onderneming heeft gerealiseerd door het leveren van goederen en het verrichten van 
diensten in Aruba. 

2. De verschuldigde belasting, op factuur vermeldt conform artikel 9a lid 1 onder h, behoort niet 
tot de bedrijfsomzet 

 


