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Landbouwregeling


De Minister di Financiën heeft op 28 april 2016 middels een MB:

1.

Ter stimulering van de verhoging van de productie in de primaire sector (pa stimula e aumento di

2.

Het streven naar verlaging van voedselprijzen (E lucha pa baha prijs di cuminda);

3.

Het bevorderen van investeringen in deze sector (pa promove inversion den e sector aki);



Besloten deze sector met ingang van 01 di januari 2016 vrij te stellen van belastingheffing
(exonera e sector aki di impuesto)



MB 28 april 2016/MFO/407/16

production den sector primario);

Belastingvrijstelling
Voor de belastingmiddelen:



Winstbelasting (impuesto ariba ganashi di compania)



Inkomstenbelasting



BBO/BAVP/BAZV (impuesto ariba volume di benta)

(impuesto ariba entrada)

Belastingvrijstelling
Winstbelasting en inkomstenbelasting (WB en IB)


Vrijstelling van winstbelasting en inkomstenbelasting voor de winst behaald door een onderneming
met de verkoop van producten die door deze onderneming in Aruba zijn voortgebracht door middel
van de uitoefening van de land- en tuinbouw, visserij, imkerij en vee-of visteelt (actividad commercial local
den sector primario cu ta encera agricultura, criadero di abeha, cria y pesca).

Belasting op bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS projecten en
Bestemmingsheffing AZV (BBO,BAVP en BAZV)


Vrijstelling van belasting op bedrijfsomzetten en bestemmingsheffing AZV voor de omzet behaald
door een ondernemer met de levering van producten die door deze ondernemer in Aruba zijn
voortgebracht door middel van de uitoefening van de land- en tuinbouw, visserij, imkerij en vee-of
visteelt.

Voor welke belastingplichtigen is de bijzondere
landbouwregeling bedoeld?


De bijzondere regeling is van toepassing op de belastingplichtige landbouw
ondernemer (agricultor commerciante)



Derhalve er moet sprake zijn van de bedrijfsmatige uitoefening van de landtuinbouw, visserij, imkerij en vee-of visteelt (actividad commercial local).



Dat er sprake is van bedrijfsmatige uitoefening dient bij de Belastingdienst te
worden aangetoond door overlegging van een uittreksel van de Kamer van
Koophandel.



Indien sprake van een rechtspersoon (NV/VBA) tevens in het bezit te zijn van
een vestigingsvergunning.



Niet bedoeld voor hobbyist (iemand die zich met een hobby bezighoudt)



Of voor eigen gebruik (consumo propio)

Voor welke goederen


De ondernemer moet de goederen hebben voortgebracht of gekweekt en
moet ze leveren:



Ofwel in de staat waarin ze zijn voortgebracht of geoogst;



Ofwel na ze onderworpen te hebben aan een primaire verwerking die normaal
bij de landbouwbedrijven behoort (vb. Saca e mondongo di e pisca pa e no putri; bende carni di e cabrito)

Voorwaarden voor de vrijstelling voor de
winst/omzet


Inschrijving KvK



Omschrijving van de producten die voor de verkoop bestemd zijn



Omschrijving voorbereiding producten die voor de verkoop bestemd zijn

(registracion na Camara di Commercio)

Landsverordening in-, uit- en doorvoer


Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat in de Landsverordening in-, uit- en
doorvoer reeds een zogenaamde landbouwvrijstelling is opgenomen in artikel
128, eerste lid, sub 6, onderdelen a en b.



Op grond van deze bepaling kan vrijstelling van invoerrechten voor goederen
worden verkregen, waaronder tractoren, vissersvaartuigen, materialen voor
loodsen en afrasteringen, zaai-en plantgoed, veevoeder en fokdieren van
zuiver ras.



Voorwaarde bij de toepassing van de vrijstelling is dat er sprake moet zijn van
de bedrijfsmatige uitoefening van land- en tuinbouw, visserij, imkerij en veeof vissteelt.



Inschrijvingbewijs/vrijbrief per jaar van DLVV
commercialmente den e sector ariba menciona).

(Un carta di Santa Rosa cu e negoshi ta opera

Kleine ondernemersregeling
(KOR, art.14a BBO)


Geldt vanaf 1 januari 2019



Deze regeling houdt in dat de ondernemer geen BBO, BAVP en BAZV hoeft te
betalen. Hij krijgt hiervoor ontheffing van de inspecteur. In dit geval doet hij
één keer per jaar aangifte over de omzet die hij heeft behaald vanaf het jaar
dat aan hem de ontheffing is toegekend.



Alleen voor de EENMANSONDERNEMER die op Aruba woont (EZ/zelfstandige
landbouwers zonder rechtspersoonlijkheid, dus NV/VBA niet)



Omzet < Afl. 12.000 per jaar

Kleine ondernemersregeling (KOR)


Verzoek indienen bij Belastingdienst uiterlijk 1 oktober



Ondernemers die nog geen gebruik maken van de KOR kunnen een verzoek indienen.
Dit verzoek dient uiterlijk 1 oktober van het voorafgaande jaar te worden ingediend.



Voorbeeld: een ondernemer wil vanaf 2021 gebruik maken van de KOR. Ondernemer
dient uiterlijk 1 oktober 2020 het verzoek bij DIMP in te dienen.



De ondernemer hoeft NIET elk jaar een verzoek in te dienen



Voorbeeld: indien het bovengenoemde verzoek wordt goedgekeurd, heeft de
ondernemer vanaf het jaar 2021 en de daaropvolgende jaren recht op KOR, totdat hij
niet meer aan de voorwaarden voldoet.



De klant kan thans via een brief en binnenkort via de link op onze website
(www.impuesto.aw) de KOR aanvragen.

VRAGEN ?

MASHA DANKI

