WIST U DAT U DE AANGIFTE OMZETBELASTING OOK ONLINE KUNT DOEN?
GA NAAR ONZE ONLINE PORTAAL: HTTPS://ONLINE.BELASTINGDIENST.CW
Toelichting op het aangiftebiljet Omzetbelasting
Hierbij ontvangt u de aangiftebiljetten voor het voldoen van de omzetbelasting.
Het aangiftebiljet dient u maandelijks in te vullen en uiterlijk op de op het biljet aangegeven datum in te
leveren. U kunt het aangiftebiljet indienen bij de Inspectie der Belastingen (loket 9: afdeling
Omzetbelasting), bij de Ontvanger of bij de Girobank. Uiterlijk op de aangegeven datum dient u ook de
verschuldigde belasting te hebben betaald. Indien u de aangifte niet of niet tijdig inlevert en/of indien u
de verschuldigde belasting niet, niet volledig of niet tijdig betaalt, zal een naheffingsaanslag met boete
worden opgelegd.
Hoe het aangiftebiljet in te vullen?
Het aangiftebiljet bestaat uit twee onderdelen: onderdeel A voor het aangeven van de verschuldigde
belasting en onderdeel B voor het aftrekrecht. Per onderdeel zal hierna worden aangegeven op welke
wijze u het aangiftebiljet dient in te vullen.
Onderdeel A (Verschuldigde belasting)
In onderdeel A worden een zestal rubrieken genoemd. Elk van deze rubrieken is weer opgesplitst in drie
kolommen: Omzet, Tarief en Belasting. In de kolom Omzet vermeldt u het totale bedrag, exclusief
omzetbelasting, dat u in rekening heeft gebracht aan uw cliënten (de omzet). In de kolom Tarief staat
het belastingtarief dat van toepassing is bij de desbetreffende rubriek. In de laatste kolom, Belasting,
dient u het verschuldigde belastingbedrag te vermelden. Dit bedrag moet gelijk zijn aan het bedrag van
de rubriek Omzet vermenigvuldigd met Tarief.
1. De meeste prestaties zijn belast met 6% omzetbelasting. De met deze prestaties behaalde omzet en
de hierover verschuldigde belasting vermeldt u in de rubriek Leveringen/diensten belast met 6%;
2. Voor
(schade)verzekeringen
geldt
een
afwijkend
tarief
van
7%.
De
door
verzekeringsmaatschappijen met de verkoop van schadeverzekeringen behaalde omzet en
verschuldigde belasting wordt in de rubriek Leveringen/diensten belast met 7% vermeld. Met ingang
van 1 januari 2016 is ook het verstrekken van logies in een hotel, appartement of andere locatie
belast met omzetbelasting. Ook voor deze prestaties geldt het tarief van 7%;;
3. Bepaalde luxe en/of ongezonde prestaties zijn belast met 9% omzetbelasting. De met deze
prestaties behaalde omzet en de hierover verschuldigde belasting moet u in de rubriek
Leveringen/diensten belast met 9% vermelden;
4. Van Verlegde diensten is sprake indien een buiten Curaçao gevestigde ondernemer diensten aan u
verricht. Over deze diensten dient u zelf de omzetbelasting te betalen. In de kolom Vergoeding
vermeldt u het bedrag dat door de buitenlandse ondernemer aan u in rekening is gebracht.
Buitenlandse valuta dient u daarbij om te rekenen naar NAf. Bij Belasting vermeldt u de over deze
prestaties verschuldigde belasting, waarbij u het van toepassing zijnde Tarief (6%, 7% of 9%) moet
bepalen;
5. Vrijgestelde leveringen/diensten zijn prestaties die niet belast zijn met omzetbelasting. Deze
prestaties staan in de Landsverordening omzetbelasting 1999 genoemd. De met deze prestaties
behaalde omzet dient u echter wel op het aangiftebiljet te vermelden;
6. Van de rubriek Regeling kleine ondernemers kunt u gebruik maken als u over een RKO-beschikking
van de Inspecteur der Belastingen beschikt. Uw omzet tot NAf 30.000,-- vermeldt u in deze rubriek.
Bedraagt uw jaaromzet meer dan NAf 30.000,-- dan vermeldt u het meerdere bij de hiervoor
genoemde rubriek die van toepassing is.
Onderdeel B (Aftrekrecht)
De omzetbelasting die u heeft betaald bij de invoer van handelsgoederen en de omzetbelasting die u als
exportfabrikant heeft betaald over goederen die gebruikt worden als grondstoffen, hulpstoffen,
halffabrikaten en verpakkingsmiddelen, mag u in aftrek brengen op de verschuldigde belasting. U mag
de betaalde omzetbelasting alleen in aftrek brengen als u over een beschikking aftrekrecht van de
Inspecteur der Belastingen beschikt. Het nummer van de beschikking aftrekrecht dient u op het
aangiftebiljet te vermelden.
Saldo te verrekenen / te betalen
De totaal verschuldigde belasting over de in onderdeel A genoemde rubrieken heeft u vermeld bij Totaal
A. Indien u geen gebruik kunt maken van het aftrekrecht is dit tevens de totaal door u te betalen
omzetbelasting.
Indien u over een beschikking aftrekrecht beschikt en dus gebruik mag maken van het aftrekrecht,
vermeldt u dit bedrag in onderdeel B achter het beschikkingsnummer. Het saldo van het bedrag bij
Totaal A en het bedrag in onderdeel B is de verschuldigde belasting. Een eventueel negatief bedrag
mag u verrekenen in een volgend tijdvak.
U mag het bedrag van de totaal verschuldigde belasting in uw voordeel afronden op hele guldens.
Ondertekenen
Nadat u het aangiftebiljet heeft ingevuld, moet het nog worden ondertekend. Op de aangegeven
plaatsen dient u plaats, datum, naam en telefoonnummer te vermelden. Tot slot zet u uw handtekening
op het aangiftebiljet. Het aangiftebiljet kan nu worden ingediend!

